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יש"עמדה

רבי מאיר אוירבך  -חלק ב'

חיבת הארץ

היישוב שנחרב בקום המדינה

סיפורו של מקום

יו"ר מועצת יש"ע דני דיין וח"כים ,חברי שדולת ארץ ישראל בכנסת בגבעת היובל

ראשית צמיחת גאולתנו

2
4
6

יש " עמדה

"הלגיטימיות היהודית על הארץ
אינה נובעת מכוח הסכמה מדינית
ולא מכוחו של כיבוש במלחמה
כזו או אחרת .זכות זו ,לא התחילה
אפילו בהחלטת או"ם ,מלחמת
העצמאות או ששת הימים .הזכויות
ההיסטוריות שלנו מעוגנות היטב
בתנ"ך .לוחמי צה"ל הם ממשיכיהם
הטבעיים של המכבים ,לוחמי בר-
כוכבא ולוחמי המחתרות .האחיזה
בשומרון ,בחברון ,אפרת וירושלים
מעוגנת היטב במשנה ,בתלמוד
ובבתי הקברות העתיקים".
דברי ראש מועצת אפרת ,סא"ל
(במיל') עודד רביבי ,בטקס ראשי
ההתיישבות וקציני פיקוד מרכז
לקראת יום העצמאות.
»

על התקופה יום העצמאות

הרב עזריאל אריאל  -רב היישוב עטרת וחבר מזכירות מליאת מועצת יש"ע

ב

"ח ֶֹטר ִמּגֵ זַ ע יִ ָׁשי"

בתפילות יום העצמאות ,שילבה הרבנות
הראשית את קריאת חזון הגאולה של
ישעיהו ,המתחיל בפסוק:
"עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב ַל ֲעמֹד" .לא חייתי באותו הדור
שזכה לתקן את סדרי התפילה ולא עמדתי
בסודם של מייסדיה .ידוע כי הפטרה זו נלקחה
מתפילת אחרון של פסח בחו"ל ,הקושר את
הגאולה הראשונה ,גאולת מצרים ,אל הגאולה
האחרונה .ובכל זאת אבקש לעמוד על סודה
של בחירה זו בדווקא ,מבין עשרות פרקי נחמה
מופלאים ומרגשים לא פחות ,ואולי אף יותר.
חלקם הגדול של פרקי חזון הגאולה בספרי
הנביאים עוסקים בתהליך הגאולה ,כיצד
יתרחש .אולם כאן לא מתואר התהליך אלא
התוצאה  -כיצד ייראה העולם לאחר הגאולה.
ובעוד שפרקי גאולה אחרים מציגים היבט בודד
או מספר קטן של היבטים ,בא חזון נבואי זה
ופורש בפנינו את התמונה כמעט בכללותה .כיצד

תיראה החברה בישראל?
הנה לפנינו :תיקון רוחני,
ברמת ההנהגה – "וְ נָ ָחה
רּוח ָחכְ ָמה
רּוח ה'ַ ,
ָע ָליו ַ
בּורהַ ,
רּוח ֵע ָצה ּוגְ ָ
ִּובינָ הַ ,
רּוח ַּד ַעת וְ יִ ְר ַאת ה'" ,ואף
י-מ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ
ברמה הציבורית הכללית – "ּכִ ָ
ֵּד ָעה ֶאת-ה' ּכַ ַּמיִ ם ַלּיָ ם ְמכַ ִּסים" .תיקון חברתי
של צדק – "וְ ָׁש ַפט ְּב ֶצ ֶדק ַּד ִּלים ...וְ ָהיָ ה ֶצ ֶדק ֵאזֹור
ָמ ְתנָ יו וְ ָה ֱאמּונָ ה ֵאזֹור ֲח ָל ָציו" ,וביעור העוול –
"ֹלא-יָ ֵרעּו וְ ֹלא-יַ ְׁש ִחיתּוְּ ,בכָ ַ
ל-הר ָק ְד ִׁשי" .שלום
וביטחון מלאים ונצחיים – "וְ גָ ר זְ ֵאב ִעםּ-כֶ ֶבׂש,
לּ-ת ֶבן".
וְ נָ ֵמר ִעםּ-גְ ִדי יִ ְר ָּבץ ...וְ ַא ְריֵ ה ּכַ ָּב ָקר יֹאכַ ֶ
תיקון זה לא נותר ברמה הלאומית ,והוא
נפרש גם ברמה הבינלאומית .בעוד שחזון
הגאולה בתורה עוסק רק בשיבת עם ישראל
לארצו ובשגשוג הכלכלי והרוחני שלו ,תוך
שהגויים מופיעים בו רק בהיותם נענשים על
העוול שעשו לישראל – בא ישעיהו ומציג את
» 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...

יש"עמדה

לאחר מלחמת יום הכיפורים סיפר
אחד מראשי הישיבות לרב יהודה עמיטל,
שבמהלך המלחמה הוטל עליו ללכת אל
משפחה ולהודיעה לה על נפילת הבן!
לאחר ההלם הראשון ,שנמשך כמחצית
השעה אמר האב :עברתי את השואה,
שכלתי בה אישה וחמישה ילדים ,שלא
זכו אפילו להגיע לקבר ישראל .בני זה
זכה להיוולד ,לחיות ,ללמוד ולמסור את
חייו למען ארץ-ישראל ולהיקבר בה .בכל
זאת קצת התקדמות" .אני יכול להעיד"
אומר האב השכול" ,כי בימי נעורי,
בעיצומה של השואה ,היה חלומנו היותר

ראשית צמיחת גאולתנו

כמדי שנה התקיים לקראת יום
העצמאות טקס הרמת כוסית של
ראשי הרשויות ביהודה ושומרון
ובכירי מועצת יש"ע עם אלוף פיקוד
המרכז וקציני הפיקוד .בחרנו להביא
השבוע במדור "ישעמדה" דברים
שנשא בטקס לרגל יום העצמאות
ה 62-של מדינת ישראל ראש מועצת
אפרת סא"ל (במיל ).עודד רביבי:
"מפקד הפיקוד האלוף אבי מזרחי,
קצינים נכבדים ואחיי ראשי ההתיישבות
ביהודה ושומרון ,חלפו שישים ושתיים
שנים וכבר התרגלנו לכך ש"ראשית
צמיחת גאולתנו" הפכה למדינה .לא
סיפור גדול .אין התרגשות ואין שום
רוממות רוח .לא "ראשית" ולא "גאולתנו".
להיפך ,לעיתים ,האזנה תכופה מדיי
למהדורות החדשות יוצרות הרגשה של
'ראשית צניחת גאולתנו' .כל זאת רק
למי שמתבונן בחברה הישראלית דרך
הפריזמה התקשורתית המבליטה את
השלילי ,המכוער והמקולקל ,במקום
להתרכז ולהבחין בטוב ,בבניה וביצירה.
נכון ,עם ישראל עבר תקופות קשות.
גלות שנמשכה  2000שנה ,שואה איומה,
מלחמות ,טרור וקשיים כלכליים" .כך היא
גאולתם של ישראל ,בתחילה קמעא
קמעא" .ואותנו ה"קמעא קמעא" הזה
משגע ,זה טוב לנאומים ודברי חיזוק.
אבל האמת היא ,שגם חלק מאיתנו
חולים באותה מחלה המערבית ,של 'כאן
ועכשיו' ו'רק היום' .אנו צריכים לזכור
שהמילים הגדולות האלה " -גאולה",
"עצמאות" כוללות בתוכן נסיגות
ונפילות ,יחד עם עליות ,הצלחות פיזיות
והתרוממות רוחנית.

מתוק ,שאם נגזר עלינו להיהרג – לפחות
שניפול במלחמה בארץ ישראל".
"יש דברים שקשה לתפוס אותם" ,אומר
הרב עמיטל" ,בשורת "בדמיך חיי" היא
מאותם הדברים שהקב"ה בעצמו כביכול
מרגיש שאין ישראל מסוגלים לתפוס
אותה .האומנם "בדמיך חיי"? וכי יש ניגוד
גדול יותר משפיכת דם וחיים -והקב"ה
חוזר על אמרתו פעם שנייה" :ואעבור
עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך
בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי".
תודה לא-ל ,במשך  62שנה ,הגיעו לכאן
יהודים רבים .יהודים שמדברים שפות
שונות ,מארצות שונות ומתרבויות שונות.
כולם ,היו קשורים לארץ ישראל רק דרך
החומש והסידור ושמדינה יהודית הייתה
חזון אחרית הימים עבורם .את כל אלו
גיבשנו יחד למדינה יהודית – ריבונית.
חשוב לזכור! אנחנו בעיצומו של
הגיבוש .גיבוש כמו בגיבוש משמעו,
אימונים קשים ,כאבים ואכזבות.
"עצמאות" ו"גאולה" דורשות סבלנות,
אורך רוח וחשוב מכל אחדות!
מדינת ישראל היא "ראשית"! גם אם
הממשלה לא תמיד מוצאת חן בעינינו
וגם אם מדיניותה אינה תמיד לרוחנו,
היא עדיין "ראשית"!
על מנת לדאוג להמשך עתידה
של מדינת ישראל ,אנו צריכים לדאוג
להמשיך לשמור על יחידו וזהותו של
העם היהודי בכך שנדאג שילדינו יחזרו
אל אמיתות היסוד.
הלגיטימיות היהודית על הארץ
אינה נובעת מכוח הסכמה מדינית
ולא מכוחו של כיבוש במלחמה כזו
או אחרת .זכות זו ,לא התחילה אפילו

טלמון ≠ יישוב קהילתי שנותן לכם המון∫
שירותים קהילתיים ≠ מינימרקט¨ מרפאה¨ טיפת חלב¨
ספרייה ומגרשי ספורט
שירותי דת ≠ בתי כנסת¨ בית מדרש¨ ומקווה
אפשרויות לילדים ≠ מעונות¨ גני ילדים ומשחקייה לגיל הרך
פעלות תרבותית ≠ חוגים לילדים¨ לנוער ולמבוגרים¨
הופעות¨ ערבי תרבות ואירועים במועדים מיוחדים
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בהחלטת או"ם ,מלחמת העצמאות
או ששת הימים .הזכויות ההיסטוריות
שלנו מעוגנות היטב בתנ"ך .לוחמי
צה"ל הם ממשיכיהם הטבעיים של
המכבים ,לוחמי בר-כוכבא ולוחמי
המחתרות .האחיזה בשומרון ,בחברון,
אפרת וירושלים מעוגנת היטב במשנה,
בתלמוד ובבתי הקברות העתיקים.
אבל העכבות הגלותיות המוטבעות בנו
כל כך חזק ,גורמות לחלקים מהחברה
הישראלית לברוח מייעודנו ומזהותנו.
לא העולם דוחף אותנו  -אנו עושים
זאת לעצמנו!
הגיע הזמן להחזיר לשיח הציבורי
ולטרמינולוגיה הפוליטית את המונחים
"זכות היסטורית"" ,אהבת הארץ,"...
"יהדות" ו"ציונות" .שינוי בשפה ,יוביל
לשינוי בתודעה הלאומית ויסייע בשינוי
הטרמינולוגיה גם ב'סטייט דיפרטמנט'
ובמסדרונות האו"ם.
בה' באייר תש"ח הכריז דוד בן גוריון:
"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה
יהודית בארץ-ישראל ,היא מדינת
ישראל" .הביטחון בצדקת הדרך גרמה
לחרות הרדומה להתפרץ מהלב היהודי
הקולקטיבי .למרות חולשתנו הצבאית
הינו מלאים אמונה ותחושת צדק
היסטורי שהובילו אותנו לניצחון .היום,
אנו במצב טוב יותר לאין ערוך מ.'48-
אומנם אנו עדיין מאוימים ע"י מדינות
ערב מבחוץ ,אולם אנו בעיקר רדופים ע"י
עצמנו ורואים צל הרים כהרים .תחושת
הרוממות ויראת הכבוד שהיו כלפי מדינת
ישראל התחלפו בשנאה ובאנטישמיות.
בשבוע מיוחד זה שבו אנו נעים מזיכרון
השואה לזיכרון חיילנו .נזכור כולנו יחד
ביום עצמאותנו ה  ,62 -לא לחינם נפלו
מפקדינו ,חיילנו ,אבותינו ,בנינו ואחינו.
חיילי צה"ל נלחמו ,נפצעו ונפלו למען
העם והארץ.
בבתי הקברות הצבאיים אין הבדל בין
עולים חדשים לותיקים .בין אתיופים
לרוסים .בין תושבי מרכז הארץ
ומתנחלים .כולנו אחים! וכך נשאר!
הקשר שהתחיל באברהם אבינו נמשך
וימשך לעד!
אנו נמחה יחד את דמעותינו על
חיילינו שנפלו למעננו ,וביום העצמאות
נודה ,נהלל ונשבח על כל הטוב שנפל
בחלקנו ,ובמקביל נמשיך להיאבק על
אחדותה וחירותה של המדינה ב62 -
השנים הבאות .יחי צה"ל! תחי מדינת
ישראל!".

•
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גדול לגדול

"ח ֶֹטר ִמּגֵ זַ ע יִ ָׁשי" – המשך מעמוד השער

השליחות הכלל-אנושית של העם היהודי בעת
הגאולהׁ" .ש ֶֹרׁש יִ ַׁשי ֲא ֶׁשר ע ֵֹמד ְלנֵ ס ַע ִּמיםֵ ,א ָליו
ּגֹויִ ם יִ ְדרֹׁשּו וְ ָהיְ ָתה ְמנ ָֻחתֹו ּכָ בֹוד" .ולכך מצטרף
קיבוץ גלויות – "ּונְ פֻ צֹות יְ ָ
הּודה יְ ַק ֵּבץ" ואיסוף
הנידחים מעשרת השבטים האבודים – "וְ נָ ָׂשא נֵ ס
ַלּגֹויִ ם ,וְ ָא ַסף נִ ְד ֵחי יִ ְׂש ָר ֵאל" .אמנם מכשולים רבים
יעמדו בפני הגולים השבים לארץ אבותיהם ,אולם
אלו יוסרו מן הדרך" .וְ ֶה ֱח ִרים ה' ֵאת ְלׁשֹון יָ ם-
ל-הּנָ ָהר ַּב ְעיָ ם רּוחֹו ...וְ ִה ְד ִריְך
ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֵהנִ יף יָ דֹו ַע ַ
ה-ל ְׁש ָאר ַעּמֹו...
ַּבּנְ ָע ִלים" ,עד כדי כך שתהיה " ְמ ִס ָּל ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּביֹום ֲעֹלתֹו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם".
ולמרות כל הקושי להכיל בכפיפה אחת יהודים
כה שונים אלו מאלו ,אשר חיו בנפרד במשך זמן
כה רב ,יהיה העם מלוכד ומאוחד ֶ " -א ְפ ַריִ ם ֹלא-
יהּודה ֹלא-יָ צֹר ֶא ֶ
הּודה ,וִ ָ
יְ ַקּנֵ א ֶאת-יְ ָ
ת-א ְפ ָריִ ם",
ומתוך כך יזכה לשחרר את כל מרחבי ארצו –
לֹוח
ּומֹואב ִמ ְׁש ַ
"וְ ָעפּו ְבכָ ֵתף ְּפ ִל ְׁש ִּתים יָ ָּמהֱ ...אדֹום ָ

יָ ָדםְּ ,ובנֵ י ַעּמֹון ִמ ְׁש ַמ ְע ָּתם".
ושוב חוזר הנביא אל הייעוד האוניברסלי:
הֹודיעּו בָ ַע ִּמים
"וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם ...הֹודּו ַלה' ִק ְראּו בִ ְׁשמֹו ִ
יֹלתיו" .ולא בכדי חוזר הנביא שם על ביטויים
ֲע ִל ָ
משירת הים ,שלא היתה כמותה לקידוש שם ה'
יׁשּועה...
י-עּזִ י וְ זִ ְמרָ ת יָ ּה ה' וַ יְ ִהי-לִ י לִ ָ
לעיני העמיםּ" .כִ ָ
מּוד ַעת זֹאת ּבְ כָ ָ
זַ ְּמרּו ה' ּכִ י גֵ אּות ָע ָׂשהַ ,
ל-ה ָארֶ ץ".
ובו בזמן – הודיה על הישועה הלאומית ,והמשכה
של התחייה הרוחנית עד כדי תחיית הקודש עצמו
בחשיפה מחודשת של הרבדים הסמויים ביותר של
ּוׁש ַאבְ ֶּתם ַמיִ ם ּבְ ָׂשׂשֹון ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַהיְ ָ
התורה – " ְ
ׁשּועה",
מבאר התרגום (בתרגום מחודש לעברית)" :ותקבלו
לימוד חדש מבחירי הצדיקים" - ,ומפרש רש"י:
"ויתגלו להם רזי תורה".
תמונה מרהיבה זו של גאולה חסרה רק שני
מרכיבים :הקמת מלכות ישראל ובנין בית המקדש.
אך זאת מן הסיבה הפשוטה ,שבשלב זה ,ישעיהו

עוד לא ניבא על חורבנם( .לאחר פרק ל"ט ,בו
מנבא ישעיהו על החורבן ,מופיעים גם המלכות
והמקדש בנבואות הנחמה של פרק מ' ואילך).
דורות רבים חלמנו חלומות של גאולה וישועה.
בתוך צרות הגלות התקשינו לדמיין את העולם
המתוקן של הגאולה .החזון הגדול הצטצמם
בתודעה המוחשית לחלום מצומצם ומוקטן" :לא
אבדה תקוותנו ...להיות עם חופשי בארצנו"
– ללא רודף ונוגש ,מענה ומנצל ,השפלות
ופוגרומים .אולם לא די לשמוח במה שיש .אין
לנוח על זרי הדפנה .סכנה היא להיוותר ללא
חזון ,ללא שאיפות לאומיות גדולות לטווח ארוך.
"באין חזון ייפרע עם" .דווקא ביום בו חוגגים אנו
את עצמאותנו אנו עומדים אל מול החזון הגדול
והמקיף ביותר של ישעיהו ,שהוא הנותן את
המשמעות ,את התוכן ואת קריאת הכיוון לכל
מפעלינו.
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי מאיר אוירבך – חלק ב'
משה מאירסדורף
מלחמם" ,כלומר :לחסוך מפיתם ומלחמם כדי
לגאול את הארץ".
כאמור מרן הראי"ה קוק זצ"ל היה בקשרים
קרובים לר' מנחם נתן אוירבך (וכן בדברים שכתב
אודותיו) ובכל מכתביו אליו הקפיד מרן הראי"ה
להדגיש את הייחוס המפואר של משפחת
אוירבך ,שכלל הרבה גדולים וגאונים במשך
הדורות ,ואת האחד המיוחד שבהם  -ר' מאיר
אוירבך זצ"ל בעל 'אמרי בינה' .בשנת תרצ"א הכין
ר' פנחס גרייבסקי (מגדולי חוקרי תולדותיה של
ירושלים) חוברת סיפורים לזכרו של ר' מנחם נתן
אוירבך .מרן הראי"ה שלח את ברכתו להוצאת
החוברת ,ובתוך דבריו תאר את דמותו של סבו:
"הרב הגאון הגדול (הרמ"נ) גזע ישישים ,גאוני
עולם ( )...שהמשיך את עבודת הקודש של אבותיו
גאוני הדורות ז"ל ,הגאון האמיתי דקאליש בעל
אמרי בינה ז"ל ואבותיו הגאונים האדירים ז"ל
זי"ע ועכ"י ,וביחוד מקושרים הם חייו של הגאון

"לחסוך מפיתם
ומלחמם כדי לגאול
את הארץ"

ב

משך כהונתו כרבה של ירושלים ,כינס
הרב מאיר אוירבך בביתו צעירים
ירושלמיים והשפיע עליהם שיצאו
לעבודות האדמה .בנוסף לכך היה שותף בייסודן
של אגודות חשובות שעסקו בבניין הארץ.
אחת מתכניותיו הייתה 'החברה לקניית אדמת
יריחו' .הוא היה מהמעוררים והמייסדים של
חברה זו ,שבה השתתפו חלוצים מצעירי
ירושלים ,שרבים מהם היו תלמידיו .גם בייסוד
המושבה פתח תקוה ,בלטו תלמידיו בין
החלוצים הראשונים .בתוך הקבוצה הכללית
והגדולה של המייסדים ,הייתה קבוצה מיוחדת
בשם 'חברת אמוני ישראל' ,שאנשיה היו עניים
בכספם ,אך עשירים בחפצם ויכולתם לעבוד
את האדמה .ר' מאיר העריצם מאוד ,וכתב
להם דברי ברכה" :ראיתי דברי האנשים אשר
התחברו יחד להעמיס עליהם עבודת האדמה
וליהנות מיגיעי כפיהם ,הטיבו אשר דברו".
הרב אוירבך היה מראשי החברה 'תורה ועבודה'
שעסקה בישוב הארץ ,משנת תרכ"ב ואילך.
חברה זו נוסדה ע"י אנשי ירושלים וחברון,
ובראשה עמדו ראשי העדה .בשנת תרל"ו יסדו
תלמידיו את החברה 'ישוב ארץ ישראל בארה"ק'
הנקראת 'חברת עבודת האדמה וגאולת הארץ',
והרב הוסיף לתמוך בהם ,וברכם במכתב" :הא-ל
הטוב יגמור בעדכם לטובה ...ותהיו לנס ולעינים
לכל אחינו בית ישראל אשר לאל ידם לעשות
חיל בעבודת אדמת הקודש וגאולה תתנו לארץ,
ואתערותא דלתתא יתעורר לעומתכם הבטחת
ישע שלנו 4

הקב"ה והארץ אזכור" .כמו כן תלמידיו היו
ממייסדי פתח תקווה .הוא סייע רבות לפעולות
רבי יוסף (יושעה) ריבלין 'ראש הבונים' ,והעריך
אותו ביותר.
חיבורו העיקרי של הרב מאיר אוירבך היה
'אמרי בינה' שהוא גם כינויו ,ובו חידושים לאורח
חיים ויורה דעה.
הרב מנחם נתן ,נכדו של הרב אוירבך שהיה
כסבו אוהב גדול של ארץ ישראל ,תורם גדול
לבנייתה וידיד קרוב של הראי"ה קוק זצ"ל ציין
כי סבו התייחס למפיצי הדיבות שאמרו כי רע
בעיני רבני ירושלים דבר עבודת האדמה ,ואמר:
"אילו היו כותבים שאנו מתנגדים להנחת תפילין
היינו דנים אותם לכף זכות ,שכוונתם היא שאנו
מתנגדים להנחת תפילין בלילה בו בשבתות
ומועדים ,אבל במפעל הזה של עבודת האדמה
הרי ידוע לכל שאנו מתעסקים בו יומם ולילה
וגם בשבתות ויו"ט" ,יסכר פי דוברי שקר"  -של
האנשים האלה ,ועל כגון דא יאמר "יתמו חוטאים
מן הארץ" ,כי הדבר הוא חילול כבוד ירושלים
והרס לבנין הישוב".
ועוד הביא ר' מנחם נתן בשם סבו הרב מאיר
אוירבך :כתוב" :ועשו גנות ואכלו פריהם" (עמוס ט',
י"ד) .לשם מה הוסיף "ואכלו פריהם" ,הרי פשיטא
היא שאם יעשו גנות יאכלו פריהם? אלא שהנביא
ראה בנבואה שיבואו לעשות גנות על הנייר רק
בדבר שפתים ,ומהן לא יהיה מה לאכול ."...עוד
אמר הרב אוירבך" :בני ירושלים רוצים ומבקשים
להוציא לחם מן הארץ ואפילו להוציא הארץ

בשנת תרל"ו יסדו תלמידיו של
הרב אוירבך את החברה 'ישוב ארץ
ישראל בארה"ק' הנקראת 'חברת
עבודת האדמה וגאולת הארץ' ,והרב
הוסיף לתמוך בהם ,וברכם במכתב:
"הא-ל הטוב יגמור בעדכם לטובה...
ותהיו לנס ולעינים לכל אחינו בית
ישראל אשר לאל ידם לעשות חיל
בעבודת אדמת הקודש וגאולה תתנו
לארץ ,ואתערותא דלתתא יתעורר
לעומתכם הבטחת הקב"ה והארץ
אזכור" .כמו כן תלמידיו היו ממייסדי
פתח תקווה .הוא סייע רבות לפעולות
רבי יוסף (יושעה) ריבלין 'ראש
הבונים' ,והעריך אותו ביותר.
מקליש זקנו של הרב הגאון מוהרמנ"א הנ"ל
ז"ל ,עם בנין ירושלים וזכרונותיה בדור שלפנינו.
ומעשי אבות ,אשר החזיק אחריו הבן הרב הגאון
הנ"ל ,הם ראויים להיות מוצגים לתפארת גם הם
בזכרונות ירושלים.
בשנת תרפ"ב התכונן 'ועד קרן התורה'
להוציא לאור את כתבי ר' מנחם נתן .מרן
הראי"ה שלח להם מכתב עידוד נכבד ומרומם,
ובין היתר הוא כתב בו את הדברים הבאים:
"כדאי הוא האיש הגדול הזה (רמ"נ) לכבוד מצד
עצמו ,וגם מצד פעולותיו הטובות לחזוק בנין
עיר הקודש ( )...וביחוד מצד כבוד אבותיו גאוני
ישראל מעולם .ירושלים עיר הקודש בפרט ,כמה
היא חייבת תודה וברכת עולמים לזקנו הגאון
האדיר בעל אמרי בינה זצ"ל ,שהיה הרב הראשי
לעדת האשכנזים בירושלים ,רבנות כל כך חשובה
ומפוארה ,בהנהגתו הנאצלת לרוממות קרן עיר
הקודש וחבת הארץ ,וכבוד התורה וכבוד ארץ
ישראל וישובה בעולם".
הרב מאיר אוירבך ,בעל ה'אמרי בינה' ,נפטר
בירושלים בה' באייר תרל"ח (.)1877

•

"מדינה זו היא באמת היותר  -עליונה בסולם
האושר ,ומדינה זו היא מדינתנו ,מדינת ישראל,
יסוד כסא ה' בעולם ,שכל חפצה הוא שיהיה ה'
אחד ושמו אחד… אמת שאושר נשגב זה צריך
לבירור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך ,אבל
לא מפני זה יחדל להיות האושר היותר גדול"
(אורות ישראל ו' ז')
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
אלישע מלאכי

היישוב שנחרב עם קום המדינה

ה

יה זה יום שישי בבוקר .כמה שעות
לפני כן ,סמוך ל  2 -בלילה הסתיימה
הישיבה הסוערת של מינהלת העם
שארכה כמעט  48שעות ובה התקבלה
ההחלטה ההיסטורית :להכריז על הקמת
מדינה יהודית בארץ ישראל .כאשר בבית
דיזינגוף ,בשדרות רוטשילד  16בתל אביב
הדהד קולו של דוד בן גוריון ומילותיו שנחרטו
בדברי ימיה של המדינה" :אנחנו מכריזים
בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל,
היא מדינת שראל" ,במקום אחר ,במרחק
של כמה עשרות קילומטרים התכוננו לפינוי
ולנטישה .עם הקמת המדינה בה' באייר
תש"ח ,פונה וננטש היישוב עטרות שבצפון
ירושלים ,ישוב חי תוסס אשר עמד על
הקרקע למעלה מ  20 -שנה .למחרת ביום
שבת ו' אייר תש"ח נכנסו הערבים למושב
שרפו והשחיתו ולא הותירו אבן על אבן.
ראשיתה של עטרות בהחלטת חברת
"הכשרת הישוב" משנת  1912לקנות
אדמות מהכפרים קלנדיה ובית נבאלה.
ההסכם נחתם בין ד"ר ארתור רופין לבין
מתווך ערבי על קניית קרקע בשטח של כ -
 .1000מסיבות בירוקרטיות הקרקע נרשמה
על שמו של דוד ילין שהיה נתין טורקי.
הכוונה הייתה לקנות  3000דונם ולמכור
אותם לקבוצות או יחידים על מנת להקים
ישוב חקלאי מצפון לירושלים.
בפועל ניקנו רק  1300דונם וזו מכסת
הקרקע שהועמדה לאחר שנים לאנשי
מושב עטרות.
הקניה הייתה מסובכת מאד ,האדמות היו
מפוזרות ומפוצלות בין בעלים רבים והן היו
שייכות לאיכרים זעירים ושייח'ים שונים .נקנו
גם חלקי דונמים ואפילו אמות!
בראשית שנת  1914הגיעה לעטרות
קבוצה בת עשרה פועלים שנשלחה ע"י ועד
הסתדרות פועלי יהודה בראשותו של מאיר
רוטברג .קבוצה זו שמטרתה הייתה לשמור
על הישוב ,לטפל בנטיעות הקיימות ,ולהכשיר
את הקרקעות .עטרות הפכה לחווה בדומה
לבן שמן וחולדה.
תנאי החיים של הקבוצה היו קשים מאד,
לא היו מים במקום והוצרכו לקנותם בחרבת
עדסה הסמוכה ,לא היו דירות לפועלים .וגם
ישע שלנו
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לא הייתה מספיק עבודה לכולם והתחילה
נטישה.כדי להתגבר על מכת העזיבות
הבטיחה חברת "הכשרת הישוב" להקים
בתים ולמצוא עבודה לכולם אך בינתיים פרצה
מלחמת העולם והכול קפא על שמריו.

משטרת הישובים העבריים בעטרות 1936-1939
התמונה :עמותת מורשת עטרות

ידוע שהקבוצה המשיכה לעבוד גם בשנת
 1915אך לאחר מכן היא נתפזרה.
מבין חברי הקבוצה מוכרים לנו :ברל
כצנלסון ,לוי שקולניק (אשכול) ,ומאיר
רוטברג.
בשנת תרפ"ג ( )1923חל מפנה ,באותה
שנה קנתה הקרן הקיימת לישראל את
האדמות מחברת "הכשרת הישוב" ,ולמקום
הגיעו  7משפחות של פועלי בניין מראשון
לציון שהחליטו להקים במקום מושב.
הישוב גדל ובשנת תרצ"ג ( )1933נוספות
עוד  6משפחות המונות כבר  24משפחות .כל
משפחה קיבלה כ  3/4 -דונם קרקע שעליהם
הוקמו הרפתות וניטעו מטעי הגפנים.
המושב הלך והתפתח לאיטו ,ניקנו פרות
הולנדיות וכן החלו לגדל עגלים למכירה,
הגפנים מזן המבורג נתנו פירות משובחים.
המשק הלך והתבסס ומצבו השתפר מאד.
בשנת  1946נוספו עוד  14משפחות
ובשנת  1948עמד המושב בשיא פריחתו –
 48משפחות.
במאורעות הדמים של תרצ"ו – תרצ"ט
הותקפה עטרות מספר פעמים על ידי
הכפריים מסביב וחמישה אנשים נהרגו על
הגנת המושב.
האוטובוס אשר הוביל את הנוסעים
מירושלים לכפר היה מותקף בדרך ,בנקודת
היציאה ליד שועפט ששכן על אם הדרך.
הנוסעים היו משתטחים על הרצפה הנהג

היה מגביר את המהירות והנוטרים היו
משיבים אש לעבר היורים.
לאחר ימי המאורעות חזר המושב לפרוח
ולשגשג עד חודש מאי .1948
ב  10 -לחודש עזבו הבריטים את שדה
התעופה שהיה סמוך למושב ואנשינו
השתלטו עליו מיד .באותו יום עברה השיירה
האחרונה שאספה את אחרוני הבלתי
לוחמים והביאה תצרוכת חקלאית לירושלים.
ב  13 -לחודש דיווחו מגיני עטרות כי בסביבה
יש תכונה רבה ,בניית עמדות לנשק כבד
וריכוזי כוחות .למחרת ב  14 -לחודש ,ה' באייר
תש"ח ,ביקש מפקד המחוז רשות לפנות את
עטרות – האישור ניתן .בצהרי היום הומטרה
אש עזה ביותר על עטרות מכל הסביבה
ומצבה החמיר ביותר .בלילה לאחר אישור
הפיקוד העליון נטשו המגנים את עטרות –
 57לוחמים ו 2-פצועים שנישאו על אלונקות
ועברו לנווה יעקב .בשבת ה  15 -למאי לפנות
בוקר חידשו הערבים את הירי ועם צהריים
חדרו לישוב הנטוש בזזו אותו והעלו אותו
באש .כך הגיע לסיומו מפעל ציוני חשוב ולא
מוכר בצפון ירושלים.
שלושה חודשים לאחר מכן ,בחודש
אוגוסט  ,1948התיישבו פליטי היישוב עטרות
 יחד עם פליטים משאר יישוב ובן שמן -במושבה הטמפלרית וילהלמה אשר נכבשה
על ידי צה"ל במלחמת העצמאות במבצע דני
לכיבוש לוד ורמלה חודש קודם לכן .בשמו של
המושב החדש הם בחרו להנציח את יישובם
שנחרב וקראו לו "בני עטרות".
לאחר מלחמת ששת הימים חזרו התושבים
לעטרות הישנה אך מהיישוב הפורח לא נותר
מאומה .לא ניתן היה אפילו לזהות היכן היו
הבתים או חלקות האדמה .רק עוגן אחד
נשאר במקום והוא שדה התעופה .כמה
שנים מאוחר יותר כאשר במהלך ההרחבה
של שדה התעופה ע"י מדינת ישראל נתגלו
במהלך העבודות עצמות אדם נחשף בית
הקברות של היישוב .כיום נמצאת במקום
אנדרטה קטנה עם קבר אחים גדול שנקרא
"שומרי המקום".
לסיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עופרה
.02-9975516
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תמונהBukvoed :

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 :גבעת התחמושת.

מבט להתיישבות

ישיבת ההסדר של קרני שומרון
התקיים בתחילת החודש טקס
מרגש .חנוכת 'נופשון' ,אתר נופש
לילדים בעלי צרכים מיוחדים בשבתות
המאפשר למשפחות הילדים מנוחה ,ולילדים
עצמם – פעילות שונה מהנה ומגוונת.

סיפורו של הנופשון בקרני שומרון מתחיל לפני
כ 6 -שנים אז החלה הקהילה בקרני שומרון,
ביוזמת משפחת קצור המתגוררת ביישוב ,בקיום
הנופש בשבתות .לשם קיום הפעילות – הוקמה
קרן אביעד ,על שמם של אבי סיטון ואדוה פישר
הי"ד ,שנרצחו בפיגועי טרור .ברבות השנים,
תמכה הקהילה המקומית בפרויקט,שהלך
וגדל ,עד שנזקק למקום מוסדר ומצויד כהלכה.
המועצה המקומית והמחלקה לשירותים
חברתיים נכנסו לתמונה ,יחד עם משרד הרווחה,
ורתמו את הביטוח הלאומי ,וקרן שלם לפרויקט.
ישיבת ההסדר של קרני שומרון העמידה את
קמפוס הישיבה לטובת הנופשון ,ומנכ"ל הישיבה,
ליאור ליפשיץ ,דאג לשדרוג הקמפוס ותפעולו –
לטובת הילדים .כך ,בשילוב כוחות ,הכירו הגופים
הרשמיים בנופשון ,כמוכר ורשמי ,באופן ארצי.
המשמעות היא כי כל ילד בעל צרכים מיוחדים
יכול להגיע לנופשון ,ולקבל שיפוי על כך מאת
מחלקת הרווחה באזור מגוריו.
טקס חנוכת הנופשון התקיים במעמד רב
היישוב ,הרב יצחק הלוי ,מנ"כל משרד הרווחה
מר נחום איצקוביץ ,ראש המועצה הרצל בן ארי,
מנכל"ית קרן שלם ריבה מוסקל ,רונית שהם
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,וליאור
ליפשיץ ,מנכ"ל הישיבה.
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קרני שומרון למען הקהילה
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חדשותיש"ע

שדולת ארץ
ישראל בכנסת
בגבעת היובל

סיור
במסגרת
באזור בנימין אשר
נערך בשבוע שעבר,
הגיעו חברי שדולת
א"י בכנסת לשכונת
היובל ביישוב עלי.
יו"ר השדולה ח"כ
זאב אלקין" :ברק
מתחמק מהפיתרון.
אנו דורשים באופן חד
משמעי את הכשרת
שכונות היובל וחרשה
לאלטר".

אמר אלדד" ,רק אם נאמני א"י בכנסת יפעילו
לחץ מסיבי על נתניהו לעמוד בהתחייבויותיו
הפומביות ולהניע מחדש את גלגלי התכנון
והבניה שברק מתכוון לתקוע לנצח".
למקום הגיעו למעלה מעשרה ח"כים,
מכל הסיעות החברות בשדולה ובהם ראשי
השדולה זאב אלקין ,והפרופ' אריה אלדד,
סגניות השר לאה נס וגילה גמליאל ,יו"ר סיעת
ש"ס אברהם מיכאלי ,יו"ר סיעת הבית היהודי
זבולון אורלב ,ניסים זאב ,דני דנון ,כרמל
שאמה ,ציפי חוטובלי ,ד"ר מיכאל בן ארי ,אורי
אריאל ,ואורי ואורבך.
חברי שדולת ארץ ישראל ביקרו גם ביישוב
אדם ,וכן באתר 'תל-שילה' שבו נתבקשו חברי
הכנסת לפעול על מנת שיוכנס לרשימת אתרי
המורשת הלאומית לצד מערת המכפלה
וקבר רחל.
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עצמאות והתיישבות

רבבות מטיילים ונופשים בילו ביום
העצמאות באתרים בפארקים ובמסלולי
הטיול ברחבי יהודה ושומרון.

במסגרת סיור באזור בנימין הגיעו חברי
שדולת א"י בכנסת לשכונת היובל ביישוב
עלי ,ובה הביעו את התנגדותם להצעתו של
שר הביטחון אהוד ברק לדחות בחצי שנה את
תשובת המדינה לבג"ץ לעניין הריסת הבתים
בשכונות היובל וחרשה .יו"ר סייעת הליכור
ויו"ר השדולה ח"כ זאב אלקין אמר" :ברק
מתחמק מהפיתרון .להגיד שבעוד  6חודשים,
יהיה יותר מתאים לדון בנושא הינו דבר מגוחך.
הדם של התושבים יהיה פחות שווה בעוד חצי
שנה? אנו קוראים לשר הביטחון לא לגרור
רגליים אלא להודיע לבג"צ על הכשרת שתי
השכונות חרשה ויובל ,מנימוקים של צדק
וזכויות האזרח".
ח"כ דני דנון מהליכוד הדגיש בסיור כי
"הערכים של עיטורי העוז והמופת לא ניכרים
בהתנהגותו של ברק בעניין שכונת היובל,
שברק יסתכל בעיניים של מרים פרץ ושל
שרה קליין ויאמר להן שהרס הבתים הוא
הפרס לאויבנו על מותם של רועי ואלירז ז"ל".
ח"כ אורי אריאל ציין כי "כל הבריחות של
שר הביטחון מההכרעה לא יעזרו ,השכונות
האלה יגדלו ויתפתחו ,ואנו בשדולת א"י
ניאבק למענן עד שעלי תהפוך בעז"ה לעיר
ואם בישראל".
במהלך הסיור קיבלו חברי הכנסת הסברים
מפורטים על אזור בנימין מפי ראש המועצה
אבי רואה ,וממזכ"ל אמנה ,זאב חבר (זמביש),
אשר עמד על היקף הפגיעה של הקפאת
הבנייה ביהודה ושומרון.
יו"ר השדולה ח"כ אריה אלדד (האיחוד
הלאומי) הדגיש כי "היום ברור ששר הביטחון
אינו מתכוון כלל לחדש את הבניה כעבור עשרה
חודשים וראש הממשלה זורה חול בעיניים
כשהוא מבטיח לחדש את הבניה"" .זה יקרה",
ישע שלנו 8

אלפי מבקרים הגיעו לחניוני צה"ל
בהתיישבות שהיו פתוחים לרגל יום העצמאות
לקהל הרחב באפרת ,בקרית ארבע ,באריאל,

בבקעת הירדן ,במעלה אדומים ובכרמי צור
– יחד עם חיילי צה"ל ,תצוגת כלי נשק וכלי
רכב צבאיים ,ומתנפחים והפעלות לילדים.
בחניון צה"ל באורנית התקיים אירוע חגיגי
לרגל חגיגות חצי יובל להקמת היישוב שבו
נטלו חלק כ  20,000איש מכל רחבי הארץ.
ראש המועצה המקומית אורנית הודה באירוע
לצה"ל על הארגון המשותף של האירוע ,ועל
העזרה והסיוע להצלחתו ,ובירך את החוגגים
הרבים .הוא סיפר על הבמה כי אורנית נמצאת
בתנופת התיישבות קליטה ופיתוח ,ואיחל
ליישובו עוד שנים רבות של שגשוג וצמיחה.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,שהשתתף
באירוע ,אמר בנאומו כי "כשאנחנו חוגגים
באירוע אחד גם  62שנה לעצמאות ישראל,
גם  25שנה לישוב אורנית וגם מצדיעים לצה"ל
לכאורה אנחנו מערבבים שמחה בשמחה אך
זה רק לכאורה ,כי עצמאות ישראל ,שגשוג
ההתיישבות ועוצמתו צה"ל הם פנים שונות
של אותה סיבה למסיבה".
ראש מועצת יש"ע הוסיף בהקשר אקטואלי
כי "נושא ההתיישבות והמשך הבנייה מציב היום
את האתגר הגדול ביותר לעצמאות ישראל.
עצמאות הלכה למעשה פירושה שנדחה את
הלחצים הזרים .נקבל החלטות בעצמינו ונחדש
את הבנייה בשומרון ,ביהודה ובירושלים".
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המוציא לאור:

ילד עם דגל ישראל בתקוע

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונות 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

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

חניון צה"ל בכרמי צור

טקס ערב יום הזיכרון ביישוב עלי

דרושים/ות
משגיחים/ות

לבחינות הבגרות בישובי השומרון
בחודשים מאי  -יולי )אייר  -תמוז(
מגיל  12 ,23שנות לימוד .שעות
גמישות .שכר גבוה!!

טקס האזכרה לנופלי כפר עציון

נא לפנות לתיגבור
 09-7674218אירית/יוספה

