ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 18:33
תל אביב 18:49
18:40
חיפה
18:38
חברון
18:38
שכם
18:47
ב"ש

19:46
19:49
19:49
19:46
19:47
19:47

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 192אייר תש"ע |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

רבי מאיר אוירבך  -חלק א'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

"פרשת קם ובלאו אינה קשורה
למחלוקת הנדושה-ימין-שמאל.
יש להניח כי רובו המוחלט של
הציבור שמאל כימין  -רואה בשאט
נפשובתיעובאתהתופעהשלגניבת
מסמכים בצה"ל  -ואף את המסע
המתיפייף והצדקני המתקיים
באופן דק וסמוי בכתבות שונות
והמיועד לטיהור שמה ולהצגתה
של קם כקורבן אידיאולוגי .הגיע
הזמן לעשות סדר ,לקבוע גבולות
ברורים יותר להסתה ולפעילות נגד
המדינה ,ולפקוח עין הרבה יותר
גדולה על הסכנות מצד השמאל
הקיצוני .יש כזה והוא מסוכן".
מאמרה של חברת הנהלת מועצת
יש"ע ,שרה אליאש.
»

על הפרשה תזריע  -מצורע
הרב ירון עמית  -יו"ר ארגון "ברית יוסף יצחק" העולמי

ב

"ּובּיֹום ַהּשְׁ ִמינִ י יִ ּמֹול ְּב ַׂשר ָערְ ָלתו"
ַ

ספרו "אהבת יהונתן" כותב מורנו הרב
הקדוש יהונתן אייבשיץ על הפסוק
"וְ יָ ָצא ח ֶֹטר ִמ ֵּגזַ ע יִ ָ ׁשי" (ישעיהו י"א ,א)" :דע
דביום שנחרב הבית נולד משיח ...דבאמת ראויי
היו תיכף כשנחרב הבהמ"ק להיות נגאלים מיד,
שנתכפרו עונותיהם בחורבן בהמ"ק ,אלא מפני
שלא היו נימולים לא היו זוכין לזה .וזהו פירוש
המדרש .אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה כי
ביום הזה יכפר עליכם דיום זה היה מכפר על
ישראל ,ועכשיו שלא זכיתם אתם קוראים -
טומאתה בשוליה מפני שלא נימולו".
גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה
בריתות .גדולה מילה שדוחה את השבת
החמורה .גדולה מילה שלא נתלה לו למשה
הצדיק עליה מלא שעה .גדולה מילה שדוחה
את הנגעים .גדולה מילה שכל המצות שעשה

אברהם אבינו לא נקרא
שלם עד שמל .גדולה מילה
שאלמלא היא לא ברא
הקב"ה את עולמו ,שנאמר אמר ה' אם לא בריתי
יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי .גדולה
מילה ששקולה כנגד כל המצות שבתורה גדולה
מילה ששקולה ככל התורה כולה הקב"ה מוחל
לישראל בכל שנה ביום הכפורים בזכות הברית
מילה של אברהם אבינו עליו השלום ,וכשנולד
יצחק בן שמונת ימים הגיש למילה שנאמר:
"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים,
מכאן אתה לומד שכל איש שמגיש בנו למילה,
כאילו כהן גדול מקריב מנחתו ונסכו על גבי
המזבח" .גדולה מילה שנשבע הקב"ה לאברהם
שכל מי שהוא מהול אינו יורד לגיהנם ,שנאמר:
םּ-ב ִר ֵיתְך ִׁש ַּל ְח ִּתי ֲא ִס ַיריִ ְך ִמּבֹור ֵאין
ם-א ְּת ְּב ַד ְ
"ּגַ ַ
» המשך בעמוד 3

עמוד 2

האם ידעת את סגולת המקדש???

 12אבני החושן מהווים סגולה מיוחדת :ועכשיו ערכת אבני החושן
אודם – סגולה ללידה קלה.
במגוון צבעים במבצע מיוחד:
פטדה – סגולה לאהבה ועוד.
 , ₪ 50במקום  ,₪ 120כולל משלוח,

לפרטים :טוביה מוצרי המקדש ברקת  -לחלומות טובים ,כולל חוברת הסבר על סגולות
האבנים ומקורן.
 www.tuvia.org.il 052-7966636משמרת מהמזיקים...

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין בצאתו מביקור תנחומים בבית משפחת אלירז פרץ הי"ד בשכונת היובל בעלי
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בית הערבה
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שמאל ימין שמאל
יש"עמדה

יש"עמדה

והצדקני המתקיים באופן דק וסמוי בכתבות
שונות והמיועד לטיהור שמה ולהצגתה של
קם כקורבן אידיאולוגי.
עם זאת קשה להימנע מהרהורים
הקשורים לשסע ימין-שמאל ,לתקשורת
המלבה שסע זה (מחקר באוניברסיטת
חיפה למשל ,מצא כי התוכנית "ארץ נהדרת"
פוגעת במתנחלים  -בשיעור העולה בהרבה
על הפגיעה בכל אוכלוסיה אחרת) ,ולחלקן
של מערכת המשפט ואף המערכת הצבאית
ביצירת מצג של סכנה מצד הימין האידיאולוגי
תוך התעלמות מסכנת השמאל האידיאולוגי
ושופרותיו כגון עיתון "הארץ".
נשפכו לא מעט קולמוסים על התואר

שמאל ימין שמאל

פרשת גניבת המסמכים מצה"ל הסעירה
בשבוע שעבר את השיח הציבורי בישראל.
בחרנו השבוע להביא במדור ישעמדה את
מאמרה של חברת הנהלת מועצת יש"ע
שרה אליאש:
"פרשת ענת קם ואורי בלאו אינה קשורה
למחלוקת הנדושה  -ימין-שמאל  .יש להניח כי
רובו המוחלט של הציבור ,שמאל כימין ,רואה
בשאט נפש ובתיעוב את התופעה של גניבת
מסמכים בצה"ל ,ואף את המסע המתיפייף

המכבס " -פעיל שלום" ,המתאר פורעים
המיידים אבנים בחיילי צה"ל במהלך
התפרעויות בלתי חוקיות בבילעין למשל.
כמה פעילים כאלה נעצרו? כמה נשלחו
למעצרים? כמה מהם הורחקו מהגזרה?
מדוע לא מפרסמים מדי שבוע כמה חיילים
נאלצים להפסיק אימונים על מנת לאבטח את
עבודות גדר ההפרדה מפני אותן "הפגנות"?
קשה שלא להשוות זאת עם סילוקם מבתיהם
לתקופות ארוכות של "פעילי ימין" ,המוגדרים

תמיד כ"ימין קיצוני".
מערכת המשפט ,פרקליטות ושופטים,
רדפה נערות בנות  14והשיתה עליהן
מעצרים ממושכים בגלל התנגדותן בתקופת
ההתנתקות ,בעוד ענת קם זוכה למעצר
בית  -מלוטפת ע"י סביבה אוהדת .בחורים
שנכונות תרומתם לצבא אינה מוטלת בספק
נרדפו ע"י צה"ל ולא ניתן להם לשרת בחילות
קרביים .כל מי ש"סיכן" את בטחון המדינה על
הגג בכפר דרום זכה למסכת משפילה בבואו
להתגייס.
המערכת הצליחה לאתר בהצלחה את
"אויבי המדינה" הימניים במסננת צרה ,ואילו
בכיוון שמאל  -תרדמה כללית .איך הצליחה
ענת קם  -פעילת שמאל  -להגיע לתפקיד
כל-כך רגיש? לעבור תחקיר שב"כ?
זה מתאפשר כנראה בגלל שהמערכת
התקשורתית והמשפטית רואה זאבים רק בצד
ימין של המפה .זעקות השבר של התקשורת
על כל הפרת חוק בימין זוכות לגיבוי משפטי
ואילו על הסכנות של השמאל האידיאולוגי
אין שיח .כל הסתה נגד מדינת ישראל  -גם
מפי מרצים באוניברסיטה ,החיים על חשבונה
מקודשת באמצעות עקרון חופש הדיבור.הגיע הזמן לעשות סדר ,לקבוע גבולות
ברורים יותר להסתה ולפעילות נגד המדינה
ולפקוח עין הרבה יותר גדולה על הסכנות
מצד השמאל הקיצוני .יש כזה והוא
מסוכן".

•

מבט להתיישבות
להיות שותפים לעשייה התקשורתית? עובדה!

ע

ולם התקשורת
כמרקחה.
בין
המאבק
ואמצעי
העיתונאים
התקשורת הופך להיות זירה
משנית לעולם הפוליטי.
ימין מול השמאל .אך ישנו
הבדל אחד – הדעה הרווחת
כי בזירה התקשורתית השמאל מנצח
ובגדול .הימין ,עומד ומסתכל מהצד כיצד
הציבור ברובו נוטה לדעות הימין והמרכז
ואילו סדר היום הציבורי מוכתב דווקא על
ידי אנשי השמאל .יש מי שסבור שהדבר
מכוון .השמאל רואה כי סיכויו לקבל את הגה
השלטון נמוכים עד כדי בלתי אפשריים והוא
פנה לקבל לידיו את ההשפעה על מדיניות
הממשלה באמצעות דפי העיתון ,גלי
הרדיו וערוצי הטלוויזיה המשפיעים בצורה
המשמעותית ביותר.

כמו בכל דבר בחיים
ישנן שתי דרכים להתמודד
עם המצב– לשבת מהצד
ולרטון על ה"תקשורת
השמאלנית" או לקום,
לעשות מעשה ,לקחת
אחריות ולהתחיל לפעול.
לנסות ולקחת חלק
בסדר היום הציבורי – מתוך כלי התקשורת.
להיות עיתונאי ,לחיות עם יד על הדופק
ועל הביפר ,להיות בשטח ,במקומות שבהם
קורים הדברים ,בצמתים שבהם מתקבלות
ההחלטות ,ולדווח על כך.
כדי להצליח במשימה חברו יחדיו מספר
אנשי תקשורת המתגוררים בהתיישבות
למיזם חדש וחשוב :בית ספר חדש לתקשורת
ועיתונאות הנפתח בימים אלו בירושלים
בשם " -עובדה!" ,הבא לתת כלים ראשוניים
ומרכזיים לעיתונאי המתחיל ,הרוצה ומתעניין
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בעבודת העיתונאי וחושב כי הוא יכול אבל
קודם לכן רוצה לדעת כיצד .כיצד מגישים
ידיעה לעיתון ,איך עובד האינטרנט ,ומה
ההבדל בין כתבת חדשות בטלויזיה לעומת
הרדיו .במשך סמסטר ראשון שיימשך
שלושה חודשים וחצי ,תלמידי בית הספר
יחושו בדברים מקרוב ויסיירו באולפנים
ובמערכות התקשורת השונות ,יעברו
סדנאות כתיבה ועריכה ויפגשו בהרצאות
אורח דמויות מרתקות (חברי כנסת ,דוברים,
מקורות ומעבירי מידע) הנוגעות ,בצורה כזו
או אחרת ,בעולם התקשורת הישראלית.
אם את או אתה חושבים כי באמת יש
צורך לשנות את פני התקשורת ,אם אתם
או אתן סוברים כי המצב הנוכחי אינו הגיוני
והוא חייב להיות מאוזן מקומכם איתנו ,בבית
הספר "עובדה!".
לפרטים נוספים ניתן לפנות ל02-6221290 :
להרשמהuvda.bs@gmail.com :

•
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ַּובּיֹום ַהּשְׁ

ִמינִ י יִ ּמֹול ְּב ַׂשר ָע ְר ָלתו – המשך מעמוד השער

ַמיִ ם ּבֹו" (זכריה ט' ,י"א) .וכתוב" :ביום ההוא כרת ה'
את אברם ברית לאמר".
אעפ"י שאין לישראל מעשים טובים ,הקב"ה
גואלן בזכות המילה :תני חביבה מילה שאלולי
היא לא נבקע הים ,שנכנסו לים עד קרסוליהם
ולא נבקע ,עד ירכותיהם ולא נבקע ,כיון שבאו עד
המילה נבקע ,שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים.
והיית לאב המון גוים .בזכות המילה תהיה
מהמה כל הגוים ,וכן מצינו שלא נמסרו ישראל
ביד האומות אלא בעבור שפשעו במילה ...ובזכות
המילה נגאלו ישראל.
אמר הקב"ה" :בזכות דם ברית מילה ובזכות
דם פסח נגאלו ממצרים ובזכות דם ברית מילה
ובזכות דם פסח אתם עתידים להגאל בסוף
מלכות רביעי ,לכך נאמר" :ואומר לך בדמיך חיי".
משה רבנו ושבעים הזקנים בזכות בריתה מילה.
ארץ ישראל בזכות ברית המילה :גדולה

מילה ,שבזכותה ירשו אבותינו הארץ ,שנאמר
ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך
נתתי את הארץ וגו' .וכשבטלוה גלו מן הארץ .אם
מקיימין בניך את המילה הן נכנסים לארץ ואם
לאו אין נכנסים לארץ.
גדולה מילה שמצילה מדינה של גהינום.
הברית מצילה את האדם מחיבוט הקבר
וממלאך המוות.
בברית המועצות הסובייטית אם יהודי היה
מל את בנו ,האב והמוהל היו עלולים לקבל עונש
של  5שנות מאסר ועבודות פרך בכפיה בסיביר
הקפואה .במקרים רבים הוחרמו כלי קודש
ומוהלים הוצאו להורג .זאת הסיבה שלרוב
יהודי חבר העמים אין ברית מילה ומדובר על
מליונים של יהודים!
ברית מילה של יהודי מבוגר מבוצעת עם רופא
מרדים ,רופא אורולוג ומוהל .מדובר למעשה

בניתוח לכל דבר.
ארגון "ברית יוסף יצחק" מבצע ב"ה בהתנדבות
בריתות בארץ הקודש ובכל היבשות בעולם.
לאחר שהארגון ביצע כבר  43,000בריתות
מילה בכ  450 -יעדים ברחבי העולם ,למבוגרים
ולצעירים ,מגיל  8ימים ועד לבני  90שכולן בוצעו
ללא תשלום ,אנו פונים לכל יהודי להיות שותף
במצוה הגדולה ביותר בתורה ששקולה ככל
המצוות כולם ,וככל התורה כולה.
כמו כן כל מי שמעוניין לזכות במצוות
סנדקאות שמעלותיה הנשגבות וסגולותיה
הבדוקות והמנוסות ידועות הן בתחום הפרנסה,
פרי בטן ,אריכות ימים או בכל שאלה אחרת
מוזמן לפנות אלינו.
טלפון הארגון,1-800-222-770 :
 .052-7331111ניתן לפנות בשאלות ויעוץ בכל
הקשור עם ברית מילה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי מאיר אוירבך – חלק א'

ה

רב מאיר אוירבך ,בעל "אמרי בינה" ,רב
בפולין ,ומאוחר יותר ממנהיגי העדה
האשכנזית בירושלים ורבה הראשי
של העיר נולד בשנת תקע"ה ( )1815בעיר
קובל שבווהלין (בתחומה של רוסיה) .בהיותו
בן עשרים וחמש נתמנה לרב בעיר מולדתו,
שלפני כן שימש בה ברבנות אביו ,ר' יצחק איציק
אוירבך .בשנת תר"ו ( )1846נקרא לכהן כרב
בעיר קולו ,ובמשך תשע שנים שימש שם כאב"ד.
בשנת תרט"ו ( )1855עבר לקהילת קאליש ,שם
עסק ברבנות וגם שלח ידו במסחר ,וצבר נכסים
מרובים .בדרשותיו אל בני קהילתו לא חדל
הרמ"מ מלדבר על "ישוב ארץ ישראל ,שהיא
ראשיתה הגאולה".
בשנת תרי"ט ( )1859עלה הרב אוירבך לארץ
ישראל ,וקבע את מקום מושבו בירושלים .על פי
דבריו רצונות היה "לפרוק מעלי עבודתי בצורכי
ציבור וחשקה נפשי אך לחבק תורתנו הקדושה
ולשבוע נפשי בצחצחות אורות התורה ותקעתי
אוהלי בקדש לשבת בעיר אשר בחר ה' ללמוד
וללמד ...הקרבתי על מזבח ציון וירושלים כל
מחמדי ...בחרתי לשבת גלמוד בארבע אמות של
הלכה בקודש" .כאשר הוכרח הגאון רבי שמואל
סלנט ,שישב בראש בית הדין בירושלים ,לנסוע
לחו"ל בעקבות ענין ציבורי מסויים ,ביקש
מהרמ"מ לקבל עליו את משרת הראב"ד ,עד יום
שובו ממסעו בחו"ל .ואולם ,כאשר שב הגרש"ס
ירושלימה מאן לקבל בחזרה את המשרה הזאת,
והיא נשארה ביד הרמ"מ ,והוא כיהן שנים רבות
כרבה הרשמי של ירושלים.
לפני שעלה הרב מאיר אוירבך לירושלים
הייתה אספקת בשר בלתי אפשרית בשביל באי
העדה האשכנזית .האטליזים הכשרים ,שהיו
קיימים השתייכו ליהודים ספרדיים והעולים
החדשים מעדות אשכנז התקשו להקים
שחיטה כשרה משלהם ,משום שאת הבהמות
שנטרפו צריך היה לשרוף כי 'אין קונה' להן.
המוסלמים היו נוהגים לקנות את בשר הטריפות
אצל הקצבים מעדות הספרדיות .לעומת זאת
סירבו לקנות בשר שהוצע להם על ידי יהודים
אשכנזיים .הם טענו שלפי דתם מותר להם
לאכול רק בשר שנשחט על ידי ״בן ברית״ והם
לא האמינו כי היהודים העולים מאירופה הם
״בני ברית״ מזרע אברהם ...כשעלה לירושלים
רבי מאיר אוירבך השפיע על ה״חכם באשי״
של העדה הספרדית ללכת עמו יחד אל אנשי
השלטון המוסלמי ולהעיד בפניהם חגיגית ,כי
״האשכנזים הם גם כן מזרע אברהם״ ורק אז
נתאפשר הדבר לפתוח אטליז כשר על פי כללי
השחיטה של הרמ"א.
מנהיגותו של הרב אוירבך הייתה לשם דבר.
הוא היה דורש בחן מיוחד ,ובכל עת כנוס היה ראש
המדברים לפני העם בבית הכנסת הגדול 'בית
יעקב' שבחורבת רבי יהודה החסיד .הוא היה גבה
קומה ,בעל הדרת פנים ,ועיניו היו יפות ומאירות.
הוא עמד כנשיא למוסדי העדה הגדולים' :עץ
חיים' 'בקור חולים' ,בית הכנסת 'בית יעקב' ועוד.
ישע שלנו 4

משה מאירסדורף

הרב אוירבך היה הרוח החיה ברעיון
עבודת האדמה ובנין הארץ .הוא
היה תמיד "החבר הראשון" בכל
שכונה שנבנתה .הוא היה עשיר
מופלג ,ואת רוב הונו השקיע בבניין
ירושלים .נציין כמה מהשכונות
הרבות שהשתתף בקנייתן ובנייתן:
את ההלוואה הראשונה בעד
קניית הקרקע של 'נחלת שבעה'
(שהייתה השכונה הראשונה
מחוץ לחומות ירושלים) ,נתנו הרב
אוירבך ור' בייניש סלנט ,בנו של
ר' שמואל סלנט .בסיועו נרכשה
הקרקע שעליה הוקמה השכונה
'מאה שערים' ,וכן השתתף בבניית
'משכנות ישראל' ,ושכונות נוספות.
כמו כן סייע ליסוד בית החולים
ביקור חולים .מרץ רב השקיע ביסוד
ישיבת 'אוהל יעקב' .הוא גם תרם
הרבה לבניית בית הכנסת 'ישועת
יעקב' בשכונת מאה שערים.
היה הראשון שקנה מהנכרים את
המגרש הגדול במרכז ירושלים
החדשה ,ומכר אותו לר' דוד רייז,
אשר בנה עליו עשרה בתים וקראם
בשם שכונת 'בית דוד'.

"ישוב ארץ
ישראל,
שהיא
ראשיתה
הגאולה"

יובל שנים אח"כ ,ישב מרן הראי"ה על כסא רבנות
ירושלים ,ואף הוא כיהן כנשיא מוסדות אלו.
יחד עם חברו ר' שמואל סלנט ,הנהיג הרב מאיר
אוירבך את ענייני הציבור בירושלים .באחד
ממכתביו כותב ר' שמואל (אחרי פטירתו של הרב
אוירבך) שאהבתם הייתה "כאהבת דוד ויהונתן".
בהיותו בירושלים נחשף הרב למחלוקות
וסכסוכים מרים בין הכוללים והמוסדות שקיבלו
וחילקו את כספי התמיכה מהתפוצות .ליישוב
הסכסוכים יסד בשנת תרכ"ו את 'הוועד הכללי
כנסת ישראל' (ועד כל הכוללים) בירושלים,
בהשתתפות ר' שמואל סלנט זצ"ל ,ובראש הועד
עמד ר' יוסף (יושעה) ריבלין זצ"ל .ב "מכתב
הגלוי" ששיגר לנדיב משה מונטיפיורי יצא הרב
נגד דברי הדיבה שהופצו על היישוב ,כי יושבי
הארץ הם "עריקים שברחו מארצות אירופה
היות שברחו מעבודת הצבא".
הרב מאיר אוירבך היה גאון בתורת הסוד.
הוא למד אותה עוד בהיותו בפולין ,ואולם
כנראה שהתעלה בכך דווקא באוירה הקדוש
של ירושלים .הוא היה מבקר הרבה בישיבת
המקובלים 'בית אל' ,ועסק בה הרבה בתורת
הנסתר ,עד שהיה לאחד מגדולי המקובלים
בירושלים .גם נכדו הרב מנחם נתן אוירבך
ונינו ר' יצחק אוירבך ,היו גדולים בחכמת
הקבלה .מערב ר"ח אלול עד ערב יום
הכיפורים היה צם כל יום ויום ,ומאכלו בלילה
היה רק פרוסות לחם וקפה שחור .בארבעים
יום אלו היה קובע את למודו העיקרי בזוהר
ובחכמת הקבלה.
לאחר שבשנת תר"ך ( )1860נוסדה "חברת
יישוב ארץ ישראל" ,הצטרף אליה הרב צבי הירש
קאלישר .הרב מאיר אוירבך כתב דברי הסכמה
לספרו של הרב קאלישר "מאזניים למשפט",
והצטרף לקריאה לפעולות יזומות לבניין הארץ,
אך הסתייג מחידוש הקורבנות שהוצע על ידי
הרב קאלישר.
הרב אוירבך היה הרוח החיה ברעיון עבודת
האדמה ובנין הארץ .הוא היה תמיד "החבר
הראשון" בכל שכונה שנבנתה .הוא היה עשיר
מופלג ,ואת רוב הונו השקיע בבניין ירושלים.
נציין כמה מהשכונות הרבות שהשתתף בקנייתן
ובנייתן :את ההלוואה הראשונה בעד קניית
הקרקע של 'נחלת שבעה' (שהייתה השכונה
הראשונה מחוץ לחומות ירושלים) ,נתנו הרב
אוירבך ור' בייניש סלנט ,בנו של ר' שמואל סלנט.
בסיועו נרכשה הקרקע שעליה הוקמה השכונה
'מאה שערים' ,וכן השתתף בבניית 'משכנות
ישראל' ,ושכונות נוספות .כמו כן סייע ליסוד בית
החולים ביקור חולים .מרץ רב השקיע ביסוד
ישיבת 'אוהל יעקב' .הוא גם תרם הרבה לבניית
בית הכנסת 'ישועת יעקב' בשכונת מאה שערים.
היה הראשון שקנה מהנכרים את המגרש הגדול
במרכז ירושלים החדשה ,ומכר אותו לר' דוד
רייז ,אשר בנה עליו עשרה בתים וקראם בשם
שכונת 'בית דוד'.
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

החלומות הגדולים יסוד העולם הם .המדרגות
שונות הן .חולמים הנביאים  -בחלום אדבר בו.
חולמים הם המשוררים בהקיץ ,חולמים בעלי
המחשבה הגדולים לתיקון העולם .חולמים אנו
כולנו בשוב ד' את שיבת ציון.
(אורות הקודש ,הגיון הקודש ,נ"ג)
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה

"אני זוכר

את בית הערבה"...

ב

יום זה מתייחד
עם ישראל
כולו עם חלליו
אשר שילמו בחייהם וציוו לנו את החיים.
אנו בפינה נהגנו לספר מידי שנה על ישוב
בארץ ישראל שנפל במלחמת העצמאות.
בשנים הקודמות כתבנו על גוש עציון ועל
עטרות ,השנה נספר על בית הערבה הישנה.
היישוב בית הערבה מוזכר בתנ"ך כעיר
בגבול הצפוני של שבט יהודה ,בספר יהושע
"וע ָלה ַה ְּגבּולֵּ ,בית ָחגְ ָלה,
פרק טו פסוק ו'ָ :

וְ ָע ַברִ ,מ ְּצפֹון ְל ֵבית ָה ֲע ָר ָבה; וְ ָע ָלה ַה ְּגבּול,
אּובן".
ן-ר ֵ
ֶא ֶבן ּבֹ ַהן ֶּב ְ

נהוג לחשוב כי שמו של הישוב נגזר
ממיקומו בערבות יריחו אך החוקרים סבורים
כי שכן לחוף הירדן ליד אחד מ'מעברות הירדן'
(הערבה = מעבר).
ראשיתו של המקום בחלומם של פלוגת
העובדים במפעל האשלג בסדום בקצה
הדרומי של ים המלח להקים נקודת
התיישבות .הם רצו להתיישב ליד נחל זרד
בסמוך לכפר בשם א-סאפי בעבר הירדן
המזרחי .השלטונות הבריטים התנגדו
בנחרצות ומנעו את הקמת הנקודה.
לאחר שנואשו מאדמת א-סאפי כאשר הם
אובדי עצות בא אליהם משה פרידוביץ הגנן
של מפעל האשלג הצפוני ליד חוף קלי"ה
ואמר להם כי בסמוך לשפך הירדן לים המלח
יש שטחים עצומים אך הקרקע רוויה במלח
ויכולה להגיע אפילו ל  17% -מלח – מליחות
ההורגת כל צמח שעולה עליה .הוא טען כי
ישע שלנו
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צילום :חנן הרצברגר ,מתוך ארכיון הקיבוצים כברי וגשר הזיו

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

אלישע מלאכי

ע"י שטיפה מתמדת ניתן למוסס את המלח
וכך להפוך את הקרקע ל'מתוקה' .הרעיון
נראה הזוי לגמרי לגדל עגבניות ,בננות ,ועצים
במקום שאפילו הצמחים המדבריים לא
גדלים היה נראה על גבול השיגעון.
משה אייזיקוביץ חבר קיבוץ רמת רחל
התיישב שם לבדו ויום אחד חזר לרמת רחל
עם עגבניות לאחר שכולם טעמו וראו כי טוב
– סיפר להם שהם גדלו על אדמות המלח
בסמוך לים המלח! מיותר להגיד כי איש לא
האמין לו...
בשנת תרצ"ט ( )1939עלו לנקודה בסיועו
של משה נובמייסקי מנהל חברת האשלג
ששיכנע את הבריטים כי מטרת "השכונה"
לייצר חלב ביצים וירקות לעובדי המפעל...
השלטונות הבריטים אשר היו עסוקים בהכנות
למלחמת העולם העלימו עין וכך הוקם קיבוץ
חדש בארץ ישראל – קיבוץ בית הערבה.
הצלחתו החברתית והחקלאית היוו עדות
וסמל לכוחה המיישב ומפריח השממה
המדברית והמלוחה של הציונות השיתופית:
בבית הערבה חיו למעלה מ 150 -חברים ,כולל
משפחות ועשרות ילדים .המשק כלל רפת,
לול ,גידולי שדה ובריכות דגים .מקור החיים
היו מי הירדן .מומחים ומדענים לרוב באו
לראות את הניסיון המופלא של חיים תוססים
על גדות ים המוות.
הצלחתו של בית הערבה העלה את
הוודאות כי לאורך אלפי דונמים בין ים המלח
לבית שאן שכל ה'מומחים' גזרו עליהם
להישאר שממה ניתן לגאול ולהפריח.

מפעל האשלג שימש כמקור פרנסה נוסף.
בית הערבה איננו סיפור של מלחמת גבורה
נואשת אלא של עשייה ציונית קשה ומאומצת,
סיפור של אהבת הארץ למרות כל הקשיים!
הקיבוץ היה בסיס אימונים של הפלמ"ח
ונקודת קליטה ראשונה לעולים שהגיעו
מעיראק הרחוקה .ההעפלה היבשתית מוכרת
פחות מההעפלה הימית אך קיבוץ בית הערבה
היה שותף פעיל בסוג זה של עלייה לארץ.
לאחר הטבח במגיני כפר עציון הוחלט
במטכ"ל כי כל ישוב אשר איננו מסוגל להגן
על עצמו יפונה ע"י תושביו  -מגיניו .הקיבוץ
פונה בפקודה ב  20 -במאי בשנת .1948
משפחות החברים פונו לקיבוץ שפיים ולאחר
כן התפלגו לשתי קבוצות ,ובשנת  1949ייסדו
שני קיבוצים בגליל המערבי :גשר הזיו וכברי.
על הפינוי כתבו עמוס קינן וחיים חפר את
השיר "בית הערבה"" :אני זוכר את בית הערבה
פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה."...

•

פסח השומרונים

מי הם השומרונים? מה יש בהר גריזים
אשר מקודש לעדת השומרונים?
י"ד אייר 28.4.10
סיור לזבח השומרונים.
כ"א אייר 5.5.10
עליה לרגל שומרונית (לפנות בוקר)
בהדרכת זאב ח .ארליך (ז'אבו).
מחיר הסיורים  ₪ 85למשתתף.
לפרטים והרשמה בית ספר שדה עפרה:
.02-9975516
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בית ספר שדה כפר עציון
יום העצמאות

זבח פסח אצל
השומרונים בהר גריזים

חגיגת טיולים בנחל הפירים וסביבותיו
ביום שלישי ,ו‘ באייר )(20/4/10

בכל שנה מציינים השומרונים את חג הפסח שלהם בהקרבת קורבן פסח בשעות
אחרי הצהריים בראש הר גריזים אל מול נופו העוצר נשימה של מרכז השומרון.
זבח הפסח הוא המקביל של ליל הסדר ביהדות .במקום שולחן ליל סדר ועליו הגדה ,יין
וגפילטע פיש ,השומרונים מתאספים בין הערביים לבושים לבן מסביב למזבח ומקשיבים
לברכת הכהן הגדול של חג הפסח .בהינתן האות מהכהן ,שוחטים המוסמכים לכך את
הכבשים ברגע אחד .בסביבות  50כבשים נשחטים באותה דקה .כל שומרוני מכתים את
מצחו בנקודת דם על מנת להזדהות עם בני ישראל שהכתימו את משקוף דלתם בדם
כדי שמלאך המוות יפסח עליהם במכת הבכורות.

אמות מים ,כרמים ומעיין בנחל הפירים  -טיול
משפחות
תצפית מגבעת הדגן אל עבר בריכות שלמה ,הליכה בנוף החקלאי המרהיב
של הר חברון ,לאורכה של אמת הביאר ,ביקור בעין המערה – מעיין קסום על
אם הדרך! במסלול נשמע על בניית אמות המים לירושלים ,בתקופת בית שני
ועל השימוש בהן עד ימינו.
שעות יציאה10:30 ,10:00 ,9:30 ,9:00 :

מגבעת החי“ש אל אמת הביאר  -טיול משפחות
נפתח בביקור בחפירות הארכיאולוגיות בגבעת החי“ש )חורבת סוייר( משם
נשקיף אל נופו המיוחד של לב גוש עציון ,נמשיך דרך מקוואות הטהרה של דרך
האבות ,נבקר בתל פעור ונתרשם ממערות הקבורה אשר נמצאו במקום ונסיים
באמת הביאר.
שעות יציאה10:45 ,10:15 ,9:30 :

בית ספר שדה כפר עציון בשיתוף ”ארץ נהדרת“
יקיים בתאריך יום רביעי ,י“ד באייר )(28/4/10
מספר טיולים אל ארץ השומרון בסיומם נבקר
בהר גריזים ונצפה בזבח המסורתי.
טיול א‘  -השומרונים וממלכת ישראל
בהדרכת :אריה רוטנברג ונתנאל אלינסון )אוטובוס צמוד( מקום יציאה :ירושלים
שעות11:00-22:00 :

מנבי דניאל לאמת הביאר  -טיול ברמת קושי בינונית
טיול מפסגת גוש עציון בנבי דניאל אל אמת הביאר דרך נופי הר חברון ופינות
עלומות בלב גוש עציון.
שעות יציאה10:30 ,9:30 :

טיול ב‘  -זבח פסח והשומרונים שומרון
בהדרכת :דביר רביב )אוטובוס צמוד( מקום יציאה :ת“א שעות12:00-22:00 :

טיול ג‘  -אחר הצהריים בהר גריזים

מגבעת העיטם לאמת הביאר  -טיול למיטיבי לכת

בהדרכת :בנימין טרופר )אוטובוס צמוד( מקום יציאה :י-ם שעות15:00-22:00 :

מגבעת העיטם נצפה אל מדבר תקוע ,בית לחם ובנותיה וירושלים ,נבקר
בשרידי אמת הערוב אשר הוביל מים מעין אל ערוב אל ירושלים ונמשיך דרך
מנזר ”דיר אל בנת“ אל נחל הפירים ואתריו )ראה בטיול משפחות(.
שעת יציאה10:00 :

טיול ד‘  -טיול עם מכוניות פרטיות אל הר גריזים

סובו עציון והקיפוה  -טיול אופניים סובב גוש עציון

טיולים קרובים בבית ספר שדה
יום ראשון ,ד‘ באייר ) - (18/4/10ערב יום הזיכרון

יש שחר הפקות 052-8903906

יציאה מאמת הביאר ונסיעה סביב גוש עציון :דרך האבות -נחל שבות,
אוכף המוכתר ,מעיינות גוש עציון ,נחל הפירים.
שעות יציאה9:00 :

והזבח
בהדרכת :נעמי חיות )במכוניות פרטיות( מקום יציאה :י-ם שעות15:00-22:00 :

”בדרך אל העיר“  -טיול לילי אל רכס שיירות

יום שני ,ה‘ באייר ) - (19/4/10יום הזיכרון
הר הרצל  -בהדרכת בנימין טרופר

יום חמישי ,ח‘ באייר )(22/4/10
בעקבות מפעל הסוכר הצלבני  -בהדרכת ד“ר ענת פלד

יום שישי ,ט‘ באייר )(23/4/10
אל שמורת נחל קנה – מעיינות שופעים ,חורבות ,מערת נטיפים ומחשוף בזלת )למיטיבי לכת(
בהדרכת דביר רביב

אירוח שבועות

בואו לחגוג את חג מתן תורה באווירה הכפרית הקסומה של קיבוץ כפר עציון בפסגת הרי יהודה.
שיעורים מפי טובי הרבנים ,סיור ברחבי כפר עציון ,גן שיר השירים ,אוויר הרים צלול כיין ונוף מרהיב.
מתחם בית ההארחה מוקף דשאים וצופה אל הנוף עוצר הנשימה של הרי יהודה ונהנה מן השקט והרוגע
המאפיינים את הקיבוץ ומאוויר הפסגות של גוש עציון )מעל  900מטר גובה מעל פני הים(.

לפרטים והרשמה בית ספר שדה כפר עציון 02-9935133

www.k-etzion.co.il
 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

יו"ר הכנסת
בביקור תנחומים
בגבעת היובל:
להכשיר את
השכונה לאלתר

יו"ר הכנסת ראובן
ריבלין הגיע בסוף
השבוע שעבר לביקור
תנחומים אצל שלומית
פרץ ,אלמנתו של רב-סרן
אלירז פרץ הי"ד שנפל
בחילופי האש בעזה,
וקרא לשר הביטחון
שלא להרוס את המקום:
"השכונה נבנתה כדין ולכן
יש למצוא פתרון הולם".

ריבלין הגיע למקום מלווה ביו"ר ועד המקומי
של היישוב עלי ,קובי אלירז ,ומנכ"ל מועצת יש"ע,
נפתלי בנט .לפני כניסתו לבית אמר יו"ר הכנסת:
"אני קורא לשר הביטחון ,בתחינה ובדרישה:
שכונת היובל לא תיהרס .אפשר להכשירה
ואנחנו נכשירה .איננו מבקשים להשתמש
בסחטנות רגשית או בשיקולים אמוצינליים ,יש
לצרף זאת למכלול השיקולים .השכונה נבנתה
כדין ולכן יש למצוא פתרון הולם".
ריבלין הוסיף כי "מדובר במציאות בלתי
הגיונית ובלתי מוסרית ,שעל משפחותיהם של
גיבורי ישראל שמסרו את נפשם למען חייהם של
ישראלים רבים ,מרחפת סכנת גירוש מבתיהם.
גיבורי ישראל אלו לא באו לבנות את ביתם כאן,
מתוך רצון להתריס בפני החוק או בפני גורם
כלשהו ,אלא מתוך אהבת הארץ והמדינה,
ובליווי סיוע ממשלתי של משכנתאות מדינה.
הם מצאו עצמם פתאום מעורבים בהליכים
משפטיים בבחינת 'ייקוב הדין את ההר'".
שלומית פרץ אמרה לריבלין כי "בראש

מעייניו של אלירז עמד הרצון לתרום לכלל.
הוא תמיד אמר שלא משאירים פצועים בשטח.
לכן ,אם אפשר יהיה להחזיר הביתה את יונתן
פולארד ,זה יהיה עבורנו סוג של נחמה ,זה אחד
הדברים שהוא הכי רצה שיקרו .ראינו את העם
היפה הזה כשחיזק אותנו במצב הקשה שלנו.
אני סומכת על העם הזה".

•

חה"כ דניאל בן סימון בביקור
בבנימין" :אי אפשר שלא
להתרשם מהעוצמה של מפעל
ההתיישבות"

חבר הכנסת דניאל בן סימון (עבודה) ,הגיע
בשבוע שעבר לסיור בבנימין יחד עם יו"ר
ועדת החינוך של הכנסת ויו"ר סיעת הבית
היהודי ,חבר הכנסת זבולון אורלב ,שגם יזם
את הסיור ,כאורחי מועצת יש"ע והמועצה
האזורית.
השניים החלו את סיורם במרכז המבקרים
'נחלת בנימין' ביקב פסגות בשיחה וסקירה
על האיזור ,ובטעימת יינות מתוצרת היקב .הם
המשיכו לאולפנת עפרה ונפגשו עם העומד
בראשה ,אביה ששר שהציג את הישגיה
המרובים של המוסד החינוכי .בפגישה התברר
כי הקפאת הבנייה פוגעת קשות באפשרות
להתרחב לכיתות חדשות ובקליטה של תלמידים
נוספים .בנקודה הבאה ,בשילה ,בבית הספר
'אוהלי שילה' ביקרו השניים בכיתות צפופות
שבהם לא ניתן להכניס אפילו כסא נוסף ,ושמעו
על הקשיים לפתוח את שנת הלימודים הבאה
עם מחסור בכיתות לימוד ובתנאים מינימאליים
כתוצאה מגזירות ההקפאה.
חברי הכנסת סיימו את הביקור בשכונת
היובל בעלי ,שבה קיבלו סקירה על מצבה
המשפטי של השכונה ,וקיימו ביקור תנחומים
אצל שלומית פרץ ,אלמנת אלירז פרץ הי"ד
המתגוררת במקום.

בסיום הביקור אמר בן סימון" :למרות
הפערים האידיאולוגיים בינינו יש בי אהבה
והערכה לאנשים כאן ,שיש להם חזון ודרך.
ביקרתי בהתיישבות בעבר עוד כעיתונאי,
ועקבתי אחרי המקומות והתפתחותם אבל אין
מה להשוות לגידול ולפיתוח כיום .מעבר לכל
המחלוקות ,קשה שלא להתרשם מהעוצמה
של מפעל ההתיישבות".

•

בעקבות התערבות מועצת יש"ע:
הופסקה חלוקת ספרים
המכפישים את מפעל
ההתיישבות

ברשת 'צומת ספרים' החלו לאחרונה
בחלוקת ספרון מלא השתלחויות בימין
הישראלי כשי ליום העצמאות .בעקבות
שיחות עם מנהלי הרשת ,ושיחה של
יו"ר מועצת יש"ע עם סמנכ"לית השיווק
הופסקה חלוקת הספרון.
שושי סלמון מקרית אונו ביקשה לרכוש
מספר ספרים בצומת ספרים .בשבוע
האחרון היא הגיעה לחנות ,וכשעמדה
בקופה ושם קיבלה הצעה שנראתה על
פניה מפתה – מארז של דגל מגנטי גדול
וחוברת על מושגי היסוד בציונות .כשפתחה
את החוברת הסתבר לה שמדובר במניפסט
של אנשי שמאל ,המלא בהכפשות על הימין
בישראל בכלל ועל ההתיישבות בפרט.
בעקבות פרסום הדברים בערוץ  7פנה
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין להנהלת צומת
ספרים ודרש מהם להפסיק את חלוקת
החוברת .הוא שוחח עם סמנכ"לית רשת
"צומת ספרים" ,זאת מאחר ומנכ"ל הרשת
שוהה בחו"ל ,ומחה באוזניה על הפצת
ספרון השמאל בסניפי הרשת .הסמנכ"לית
התנצלה ואמרה כי מדובר בטעות ,וציינה כי
הורתה לסניפי הרשת לעצור לאלתר את
חלוקת הספרון.
המוציא לאור:

•

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונה בחדשות:
מירי צחי.
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

תערוכה חדשה בגלרית עפרה" :ללקוט שושנים"

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

במוצאי שבת 'תזריע-מצורע' תחנך בגלריית עפרה תערוכה ציורים ייחודית –
שמן על בד – תחת השם "ללקוט שושנים" ובה מציגה האמנית חני כהן זדה,
תושבת טלמון ,מבט שמח בתמונות של דמויות ומצבים שונים מהקהילה
שבה היא חיה מזה  18שנה.
כהן זדה ,אם לשבעה ,עוסקת באומנות במספר תחומים ובהם חלונות ויטראז'
אומנותיים וייחודיים ,מנורות טיפאני ,תכשיטים וכתבי יודאיקה מאוירים .בין
יצירותיה נמצא גם חלון ויטראז' ענק בבית הכנסת ביישוב טלמון .לאחרונה חזרה
לאהבתה הישנה והקדישה את השנתיים האחרונות לציור בשמן .ציורים אלו יוצגו
החל ממוצ"ש בגלריית עפרה והם נותנים מבט שמח על חיי קהילה ,בציורים
שבהם מופיעות דמויות במצבים שונים  -סבא מחלק סוכריות בבית הכנסת,
ילדים נהנים מגשם ראשון וכד'.
שם התערוכה" :ללקוט שושנים" מייצג את הצורך לענות לקול הפנימי שמבקש
לייקר רגעים יפים ,לעצור ולהודות על כל הטוב .הפתיחה תתקיים בשעה 21:00
בשיח גלריה עם האמנית ,ובהרצאה מפי רב היישוב טלמון ,הרב רמי ברכיהו ,על השיח בין אמנות ואמונה לפי תורת הרב קוק .התערוכה תוצג
עד לב' סיון  .15.5אוצרת התערוכה :רות פסדר .לפרטים 054-5680030 :פקס 02-9974013 :דוא"ל.ruth@ofrah.co.il :
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