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יש"עמדה

מחוות עולות בדם
2יש"עמדה

זמני שבת     כניסת השבת   מוצ"שישע שלנו

« המשך בעמוד 3« עמוד 2

ביום רביעי שעבר בפיגוע בצומת 
כפיר,  בחטיבת  נגד  נרצח  תפוח 
מחבל  ידי  על  חטיב,  איהב  רס"ל 
במשטרה  כקצין  ששימש 
הוא  הזה  הפיגוע  הפלסטינית. 
מדיניות  של  ישירה  תוצאה 
כלפי  הביטחוניות  המחוות 
הפלשתינים. הניסיונות הפתטיים 
ולפתות  אבו-מאזן"  את  "לחזק 
אותו לבוא למשא ומתן באמצעות 
ומסירת  ביטחוניות  הקלות 
לכוחות  ביטחונית  אחריות 
הביטחון הפלשתיניים שמהם יצא 
המרצח עצמו – שוב עלו לנו בדם.
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18:06 16:53 ירושלים
18:07 17:09 תל אביב
18:06 16:58 חיפה
18:07 16:59 חברון
18:05 16:58 שכם
17:08 17:08 ב"ש

מרכז הרב
6סיפורו של מקום

האדמו"ר מאוסטרובצה
4חיבת הארץ
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 במקום עוד משלוח מנות. את הזכויות של התרומה תשלחו לחבריכם 
והשמחה תהיה כפולה - גם של החברים וגם של המשפחות.

*אין יוצאים ידי חובת מצוות משלוח מנות בכרטיס זה, לכן צריך לצרף  לאחד הכרטיסים שתי מנות. ליתר ידידיכם תוכלו לשלוח את הגלויה בלבד

לרכישת כרטיסי משלוחי מנות
yael@paamonim.org   054-6783015   03-9127116 

מחיר כרטיס 20 ש“ח

1-800-35-10-12
w w w . p a a m o n i m . o r g

ָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם: )שמות כ"ה, ח'(ו
ְוָנַתָּתה ֶאת ַהָּפרֶֹכת ַּתַחת ַהְּקָרִסים ְוֵהֵבאָת 
ָהֵעדּות  ֲארֹון  ֵאת  ַלָּפרֶֹכת  ִמֵּבית  ָׁשָּמה 
ּוֵבין  ַהּקֶֹדׁש  ֵּבין  ָלֶכם  ַהָּפרֶֹכת  ְוִהְבִּדיָלה 

קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים )שמות כ"ו, לג(.
הגמרא מספרת )מסכת שבת דף ל', א'(: "כשבנה 
שלמה את בית המקדש ביקש להכניס ארון 
לבית קדשי הקדשים. דבקו שערים זה בזה. 
אמר שלמה כ"ד רננות ולא נענה. פתח ואמר: 
שאו  ואמר:  חזר  וכו'  ראשיכם  שערים  שאו 
שערים ראשיכם וכו' ולא נענה. כיון שאמר: 
'ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי 

דוד עבדך' )דבה"י ב', ו', מב( מיד נענה". 
הכנסת ארון ברית ד' לתוך קודש הקדשים 
דהיינו  העבודה,  עם  התורה  את  מחברת 
עבודת הקרבנות. במושגים של עולמינו, זהו 

כעין חיבור המוח עם הלב. 
השכל האנושי אינו יכול להשיג חיבור זה. 
זוהי אחדות פנימית שאינה מצויה. אדרבה, 
השכל האנושי תובע להפריד בין הֵרעים, בין 
יצר את צעדיו  לא  כדי שאחד  והלב,  המוח 
של רעו. אסור שהלב ישפיע על המוח, ואל 

למוח להפריע לזרימה הטבעית של הלב. 
מופלאה,  עבודה  היא  הקרבנות  עבודת 
האנושי.  בשכל  עומקה  בכל  מושגת  אינה 
לא מתוך שכל אנושי, המוגבל בגבולות של 
המביעה  זו,  עבודה  תנבע  והעולם  החיים 
קשר לד' ית' מעבר לכוחות החיים, ודורשת 
העולם.  לגבולות  מעבר  החיים  העלאת 
השכל כולו נתון במצרי העולם החיים, ורק 

אותם מסוגל השכל להשיג ולהכיל בו. 
ניסה  אדם,  מכל  החכם  המלך,  שלמה 

על הפרשה תרומה
הרב יהושע מגנס – ר"מ בישיבת מרכז הרב

"ושכנתי בתוכם"
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הטרור  ארגוני  מנסים  האחרונה  בתקופה 
כל העת להרים ראש ולהוציא לפועל פיגועים. 
לצערנו מדיניות הסרת המחסומים שאותה 
מתווה הדרג המדיני מעודדת אותם, ומקלה 
עליהם בביצוע זממם. המחבל מצומת תפוח 
עמד  שבו  באי-תנועה  הכביש  במרכז  עמד 
צה"לי.  מחסום  שבועות  מספר  לפני  עד 
מביתו של המחבל, בכפר יעבד סמוך לג'נין 
ועד לצומת תפוח ליד שכם, אין בדרך כמעט 
ולו מחסום אחד אשר היה יכול למנוע ממנו 
את  ולבצע  הראשיים  לכבישים  הגישה  את 
הפיגוע הרצחני. בחרנו השבוע להביא במדור 
הנהלת  חבר  של  מאמרו  את  "ישעמדה" 
מועצת יש"ע, עדי מינץ אשר פורסם במדור 
הפיגוע: בעקבות   Ynet אתר  של   הדעות 

"בעקבות הרצח אתמול של רס"ל איהב חטיב 
בצומת  הפלסטינית  המשטרה  קצין  בידי  ז"ל 
השלום"  "איש  פיאד,  סאלם  פרסם  תפוח, 
ש"המעשה  הודעה,  הפלסטינית,  הרשות  של 
מנוגד לאינטרס הלאומי הפלסטיני". ההודעה 
המשיכה ואמרה "בני עמנו מאוחדים מאחורי 
ההודעה  אלימה".  הבלתי  העממית  המחאה 
לא כוללת מילה אחת של גינוי לרצח באשר 

הוא רצח.

לגיטימיות  שיש  אומרת  ההודעה  להפך 
באמצעים  שיתרחש  עדיף  אבל  למאבק, 
פתחו  מכן  לאחר  אחדות  שעות  שונים. 
בכביש  משאית  על  בירי  פנים  רעולי  שלושה 
האירוע  בנימין,  שבמערב  נחליאל  נריה 
הזה  האירוע  על  גם  נפגעים.  ללא  הסתיים 
פרש הפתח' את חסותו. שמעתם התייחסות 
גם  שתשמעו?  למה  הזה?  לאירוע  כלשהיא 
את הרב מאיר אבשלום חי הי"ד משבי שומרון 
אקצה".  אל  חללי  "גדודי  מראשי  כמה  רצחו 
הפת"ח,  מן  חלק  הוא  הזה,  הטרור  ארגון 
שבראשו עומד אבו מאזן. אותו ארגון שקרא 
להשמדת ישראל לועידת הפתח' האחרונה 

בבית לחם. 

הזו,  השיטה  את  המציא  לא  מאזן  אבו 
את  יצר  עראפת  מערפאת.  אותה  ירש  הוא 
לה   והקים  הפת"ח,  הפוליטית",  "התנועה 
התנזים   טרוריסטיות,  "צבאיות",  זרועות 
ו"גדודי אל אקצה". אבל לרשות הפלסטינית 
בדמות  "מהוגנת",  נוספת  צבאית  זרוע  יש 
כוחות הבטחון של הרשות הפלסטינית. כוחות 
המאומנים על ידי הגנרל דייטון. מדינת ישראל 
בתמימות הגובלת במעשה התאבדות, תומכת 
ומצפה  כלי נשק  בכוחות אלו, מעבירה להם 
התעלמות  תוך  בטרור',  'ילחמו  אלו  שכוחות 
בכל  רק  אנשים,  אותם  הם  שהאנשים  מכך 
אחר.  מגורם  משכורת  מקבלים  הם  פעל 
המערכות  בכל  המרכזי  הארגון  הוא  הפת"ח 
של הפלסטינים ביהודה ושומרון: הוא המרכיב 
)אש"ף(  פלסטין"  לשחרור  ב"ארגון  המרכזי 
הוא  ישראל,  עם  ההסכמים  על  שחתום 
מי  יש  ועדיין  הפלסטינית,  ברשות  השולט 
תלחם  הצבאית  שזרועו  עצמו  את  שמשלה 
ימין תרביץ ליד  יד  יעני,  בזרועו הטרוריסטית, 
שמאל, הצחקתם אותם. אתם חושבים שאני 
ולבכירים  לנתניהו  לברק,  משהו  מחדש 
טועים  אתם  האשליות?  את  בנו  שנוטעים 
הם  איך  אבל  היטב.  זאת  יודעים  הרי  הם 

יקימו את המדינה הפלסטינית? הרי חייבים 
המפלצת  את  צלופן  עטיפת  באיזו  לעטוף 

הזו שתאיים על קיומה של ישראל.
מדינה  הקמת  שבלי  אמרו  כבר  הם  הרי 
יהודי  רוב  פלסטינית לא תהיה מדינה בעלת 
כזו, עם העיסה  עם מדינה פלסטינית  אבל 
הדביקה של תנזים, חללי אל אקצה, כוחות 

דייטון, לאתהיה מדינה לנו בכלל.
כחודש  לפני  לאחר שאבו מאזן השתתף   
בטקס לקריאת שם של כיכר ברמאללה על 
ישראלים  עשרות  שרצחה  טרוריסטית  שם 
בכביש החוף, אמר נתניהו בישיבת ממשלה: 
"גם מילים יכולות להיות מסוכנות ובעניין הזה 
הפלסטינית".  ברשות  לאחרונה  נסיגה  חלה 
לרצח  שהאחראים  שמצהיר  "מי  כי  והוסיף 
הרב מאיר חי הם שהידים, מרחיק את השלום" 
אבל נתניהו אמר מה שאמר, עבר לסדר היום 

והמשיך לאשר העברת כספים לטרור.
שערו בנפשכם מה מבין נער צעיר במחנה 
ג'נין,  יעבד שליד  או בכפר  הפליטים קלנדיה 
האנדרטה,  בחנוכת  משתתף  שמנהיגו  מכך 
אתם יכולים לתאר לעצמכם את נתניהו מגיע 
גולדשטיין  ברוך  שם  על  אנדרטה  לחנוכת 
בחברון. האם משהו מתפלא שהילד הזה גדל 
להיות המחבל מוחמד חטיב שרוצח יהודים? 
הרי אותו מוחמד אומר לעצמו מקסימום אני 
אנדרטה,  לי  יקים  זביידי  זכריה  שהיד,  אהיה 
באותה  אותה.  לחנוך  יבוא  פיאד  וסאלם 
אבנים  לזרוק  שעדיף  יגיד  גם  הוא  הזדמנות 

על היהודים ולא לשחוט אותם בסכין.
התשבחות  הוא  ביותר  המגוחך  הדבר 
שאנחנו שומעים  בזמן האחרון אפילו מכוחות 
הביטחון שלנו, שמשבחים את כוחות הביטחון 
במלחמה  פעולה  שיתוף  על  הפלסטינים 
הם  האם  טובה?  בשורה  זו  האם  בטרור. 
"גדודי חללי אל-אקצה", הזרוע  נגד  נלחמים 
הם  שלא!  וודאי  הפת'ח?  של  הטרוריסטית 
נגד  "כדרכם"  רצחני  באופן  לעיתים  נאבקים 
"גדודי  עז עדין אל קסאם" של חמאס. אבל זו 
אינה מלחמה בטרור, זו מלחמה עקובה מדם 
על השלטון, מלחמת כנופיות שיוצרת אשליות 
הפלסטינים  יעני  הביטחון,  מערכת  בחסות 

נלחמים בטרור. רק יעני".•
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3 ישע שלנו

להכניס את ארון ברית ד' לתוך קודש הקדשים 
מתוך מדת חכמתו, והשערים נסגרו לפניו. 

אמנם התורה האלוקית אינה שכל אנושי. 
היא היא דבר ד' אלוקי ישראל. ממנה נובעים 
כל כחות החיים – וכפי שלמדונו חז"ל: הקב"ה 
הסתכל בתורה וברא את העולם. ועל כן אין 
וגבולות  אנושיות  בהשגות  מוגבלת  התורה 
טבעיים. התורה, החכמה האלוקית, היא מעל 

ומעבר לכל מה שיכול להימצא בעולם. 
מונח  הקדשים,  קדש  ד',  במשכן  דווקא 
ארון ברית ד', התורה האלוקית, והיא המקור 

לכל עבודות הקרבנות. 
את  מבטל  העבד  ד'.  עבד  היה  המלך  דוד 
שאדונו  מה  וכל  ית'.  אדונו  לדבר  ישותו  כל 
יכול  כן דוד היה  בו בעבד. על  יש  ית' רוצה, 
אחד  מצד  המוח.  עם  הלב  עבודת  את  לחבר 

היה נעים זמירות ישראל, ומצד שני – ד' עמו, 
והלכה כמותו בכל מקום. 

ישראל  מלך  דוד  של  מדתו  דווקא  כן  על 
ד'  ברית  ארון  הכנסת  את  להגשים  יכולה 

לתוך מקום המקדש. 
בנו  החדיר  זצ"ל  שפירא  הגר"א  מרן 
אנו  נפשות".  עשיית  "מקום  היא:  שישיבה 
ופריחתם  צמיחתם  בישיבה  לראות  רגילים 
עמל  מתוך  הבגרות,  שבשנות  צעירים,  של 
מעלות  טהורות,  במידות  עולים  ושקידה, 

התורה והיראה. 
אין השכל האנושי יכול להשיג כיצד מקום 
קדוש זה יכול להיות מקום שבו נשפך דמם 
של שמונה קדושי עליון. כל כך ציפינו מכל 
אחד מהם שיגדל ויאיר לעם ישראל בדרכו 

המיוחדת. 

רק מתוך ענוה והתבטלות לפני ד' יתברך, 
מקום  של  הנוראי  החיבור  את  לראות  נוכל 
עלייתם  ידי  על  שנתקדש  בתורה  קדוש 
בסערה השמימה של קרבנות ציבור קדושים 
זה:  לומר על מקום  נוכל  כך  ורק מתוך  אלו. 
אין זה כי אם בית אלוקים, שעכשיו הינו גם 

שער לשמים.•

ושכנתי בתוכם – המשך מעמוד השער

המוציא לאור:
עורך: ישי הולנדר

צילום השער: מירי צחי 
תמונה בחדשות: 
באדיבות "טיירק".
פרסום מודעות: 

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה: 

מקור ראשון - דוד 052-8708519
עיצוב גרפי: תקוה דגן

הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l



חיבת הארץ של גדולי ישראל 
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משה מאירסדורף

האלשטוק ר הלוי  יחיאל  מאיר  בי 
מאוסטרובצה  חלם כל ימיו לעלות 
החלה  ימים  באותם  הקודש.  לארץ 
את  הביע  מיכאל  יחיאל  ור'  ציון  שיבת 
תמיכתו הגלויה בתנועה זו. הוא נהג לומר: 
"אני מארץ ישראל, אלא שבעוונותינו גלינו 
משם ואני שרוי באוסטרובצה. וכן כל אדם 
ששואלים אותו מהיכן אתה, מחויב לענות: 

שרוי  עתה  שלעת  אלא  ישראל,  מארץ  אני 
אני בדירת עראי בגולה".

שנזקק   עד  ורזה,  צנום  כה  היה  בזקנתו 
השנה.  ימות  כל  פרוה  מעיל  ללבוש 
פעם שאל אותו אדמו"ר ידוע מדוע אינו 
המרפא  ממקומות  באחד  להתחזק  נוסע 
מרפא.  ומרחצאות  במעיינות  המשופעים 
רחיץ"  אנא  "ביה  מלים  שלש  הרבי  לו  ענה 

)– בו אני בוטח( ולא הוסיף.
ובעניין משלוח המנות אמר: "מצות משלוח 
ונבאר  מנות.  שתי  לחברו  לשלוח  היא  מנות 
"אדם  שכאשר  נאמר  בגמרא  הדרוש:  בדרך 
כהנאה  הדבר  נחשב  מתנה,  מקבל  חשוב" 
יכול  לנותן המתנה. לכן, למשל, אדם חשוב 
שהוא  מזה  לה  שיש  בהנאה  אישה  לקדש 
מקבל ממנה מתנה. והנה, חז"ל אמרו שגזרת 
שישראל  על  משמים  עונש  היתה  המן 
השתחוו לצלם, אלא שבאמת ישראל לא רצו 
לחטוא ורק העמידו פנים, ולכן גם הגזרה לא 
התקיימה באמת. נמצא שכל אחד מישראל 
זרה  עבודה  עבד  לא  שהוא  עצמו  על  ידע 
שמא  ידע,  לא  חברו  שבלב  מה  אבל  בלבו, 
חברו עבד עבודה זרה באמת, וכבר אינו נחשב 
"רעהו". אך לאחר שנצלו מהגזרה, הבין כל 

זרה.  לעבודה  התכוון  לא  חברו  שגם  אחד 
ולזה תקנו מצות משלוח מנות "איש לרעהו", 
את  תשנא  "לא  של  העבירה  את  לתקן  כדי 
אחיך בלבבך". אדרבה, כעת כל אחד מחשיב 
מזה  נהנה  והריהו  חשוב",  כ"אדם  חברו  את 
וכתמורה  אחת,  מנה  ממנו  מקבל  שחברו 

לאותה הנאה הוא נותן מנה שנייה".
מקפיד  היה  כמה  עד  להדגיש  מנת  על 

כי  עליו  סופר  לחברו  אדם  בין  במצוות 
כאשר אחד מתלמידיו, ר' אליהו היה מועמד 
ביחד  להגיע  נאות  רדום  בעיר  לרבנות 
תושבי  שיוכלו  מנת  על  בעיר  לשבת  איתו 
של  מחשבתם  מהמועמד.  להתרשם  העיר 
ר'  של  מועמדותו  את  שדחפו  העסקנים 
האדמו"ר  של  נוכחותו  כי  הייתה  אליהו 
של  קרנו  את  תעלה  בוודאי  מאוסטרוביצה 
תלמידו בעיני וועד הבחירה ותושבי העיר.  
את  האדמו"ר  שמע  השבת  משהתקדשה 
ר'  של  סיכוייו  כי  אומר  מתלמידיו  אחד 
אליהו בטוחים כיוון 'שבשבת שעברה נכשל 
לפני  שדרש  בשעה  בלשונו  השני  המועמד 
הציבור, והדבר פגם ברושם הכללי שהותיר 
להם  ענה  לא  שעה  באותה  התושבים'.  על 
האדמו"ר, אולם במוצאי השבת בה הפליא 
רושם  עשה  אהובו  תלמידו  וגם  בדרשותיו 
חזק על תושבי העיר, שמע מתלמידיו שוב 
כי כעת סיכוייו בטוחים בעיקר לאור השבת 
"יקיריי", פנה אל הסובבים אותו  הקודמת.  
המרץ  ועל  הזמן  על  "חבל  צער,  בארשת 
שאתם משקיעים בעניין. כבודו של רבי אליהו 
השני  המועמד  ספק  בלי  אך  מונח,  במקומו 
הוא שייבחר". דבריו הבלתי צפויים של רבם 

ִהכו את הנוכחים הלם ותדהמה.  כששאלו 
במבוכה למה רומז הרב'ה ענה: "אינני רומז 
דבר, אלא אומר מפורשות כי המועמד השני 

הוא שייבחר", הבהיר הצדיק.
אותו  הסובבים  את  סקר  יחיאל  מאיר  רבי 
כבר  בזה  משוכנע  הייתי  "למעשה,  והוסיף: 
בערב שבת, בשומעי אתכם מתכבדים בקלונו 
של המועמד המתחרה. כבר אז חשתי כי אפסו 

סיכוייו של רבי אליהו חברנו, שכן אי אפשר 
כמה  אחת  על  הזולת,  של  מקלונו  להיבנות 
וכמה כאשר מדובר בתלמיד חכם מובהק. מפני 
כבוד השבת וכדי שלא להעכיר את רוחכם לא 
אמרתי לכם זאת כבר אז. אולם עתה, כשאני 
זו,  ברוח  דברים  על  חוזרים  אתכם  שומע 
תחושתי מתעצמת והינה כפי שביטאתי אותה 
קודם לכן, ללא כחל ושרק"... לימים נודע כי 
לעין,  גלויה  סיבה  בלי  ולפתע,  קרה  כך  אכן 
התהפכה הקערה על פיה וקרנו של המועמד 
והוא  הממונה,  הוועד  בעיני  עלתה  השני 
הצדיק  אמר  לימים  הרם.  לתפקיד  בו  בחר 
כי את הסיפור הזה מצווה לפרסם  לחסידיו 
ועוד הוסיף: "אילו היה בכוחי הייתי מדפיסו 

בקונטרס מיוחד ומפיצו ברבים...".
האדמו"ר מאוסטרוביצה נפטר בי״ט אדר 
תרפ״ח ושם נטמן וספדו עליו חכמי ישראל  
הטמנתו הספיד עליו  תקופה. בעת  באותה 
הגאון ר׳ מנחם זעמבא ואמר :״אילו ידעה 
היא קולטת בתוכה הייתה  האדמה את מי 

פותחת ואומרת שירה״.
מקומו מילא בנו הגה״ק ר׳ יחזקאל  את 
שנהרג בשואה ביחד עם כל משפחתו 

הי״ד.•

רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה – חלק ב'

"אני מארץ ישראל"
הוא נהג לומר: "אני מארץ ישראל, אלא 

שבעוונותינו גלינו משם ואני שרוי באוסטרובצה. 
וכן כל אדם ששואלים אותו מהיכן אתה, מחויב 

לענות: אני מארץ ישראל, אלא שלעת עתה שרוי 
אני בדירת עראי בגולה".



"האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתנו, 
לא תסמא את עיננו מלראות את כל מומיה, 
אך גם אחרי הביקורת היותר חופשית נקייה 
היא מכל מום. כולך יפה רעייתי ומום אין בך!" 
)אורות ישראל ד', ג'( 

5 ישע שלנו

מבט להתיישבות

פשטה ב  ,)1881( תרמ"א  שנת 
רוטשילד  כי  בתימן  השמועה 
אדמות  קנה  "מלך היהודים" 
מאת  נתונה  הרשות  ישראל,וכי  בארץ 
וליישב  לבוא  ליהודים  התורכי  הסולטאן 
שמחה  תימן  יהודי  כל  שמחו  ארצם.   את 
הגיעה  שהנה  וחשבו  מאד  עד  גדולה 
עלו  תרמ"ב  בחשוון  העתידה.  הגאולה 
לא  ומאז  נפש  וחמישים  כמאה  ארצה 
פסקו שיירות העולים, עד.שבשנת תרס"ח 
בירושלים  תימן  יהודי  מניין  הגיע   )1908(
חזותם  עקב  נפש.  מאות  וחמש  לאלפיים 
השונה, יהודי ירושלים לא ששו לקראתם, 
להתגורר  העולים  נאלצו  ברירה  ובלית 
הזיתים  הר  במורדות  ובמערות  בכוכים 
סמוך לסילוואן, בתנאי בידוד מסביבה של 
ומזי  ועזובים  נטושים  יהודית,  אוכלוסיה 
לעולי  הגיעה  צפויה  בלתי  הצלה  רעב.  
תימן מחברת "עזרת נידחים" אותה הקים 
הרב ישראל דב פרומקין, והיא קיבלה לידה 
במוהר"ר  הבבלי  בועז  מהחכם   כתרומה 
שהיתה  מאדמתו  מחצית  מזרחי  יהונתן 
תרמ"ה  בחשוון  בי'  הזיתים.  הר  בצלע  לו 
הונחה אבן פינה ובנר שני של חנוכה נחנכו 
שלושת הבתים הראשונים בכפר השילוח. 
אט אט משפחות עולי תימן רכשו אדמות 
תימנית  שכונה  ידם  במו  והקימו  פרטיות 

קסומה שכללה ארבע בתי כנסת ומוסדות 
קמו  תרפ"ט  בשנת  אב  בחודש  חינוך. 
בלית  ליהודים.  להתנכל  ערבים  פורעים 
את  הכפר  אנשי  עזבו  דואב  ובלב  ברירה 
בתיהם שנבנו במו ידם והשתכנו כפליטים 
בעיר העתיקה . בשנים תר"צ – תרצ"ח ניסו 
בו   ולהשתכן  לחזור  הכפר  מתושבי  חלק 
זאת.  איפשר להם  לא  זהחמיר  אך המצב 
פקודה  התושבים  קבלו  תרצ"ח  אב  בי"ז 
מן הממשלה הבריטית לעזוב את השכונה 
שכניהם  שומם.  נותר  השילוח  וכפר 
כליל  הרסו  ואף  עקרו  שברו  בזזו  הערבים 
חלק מהבתים. בטבת תרצ"ט יצא שלמה 
שלום  את  לראות  הכפר  מתושבי  מדמוני 
ספר התורה שהחביא בביתו, בדרך גיא בן 
ורצחוהו נפש, הי"ד.   גילוהו הערבים  הינום 
"אהל  הכנסת  בית  חולל  תרצ"ט  באלול 
שלמה" שבכפר השילוח. ערביי הכפר קרעו 
וספרי  התורה  ספרי  את  ושרפו  והשחיתו 
הקדש, ומאז ועד עתה ממשיכים הפורעים 
בבתי  שוכנים   , הביזה  במלאכת  הערבים 
היהודים ומנסים ככל יכולתם לטשטש כל 
סימן וזכר מההתיישבות היהודית שהייתה 

במקום.
שאול  עד  מושפלת  האלוקים  "עיר 
צבאי  במבצע  תשס"ה   בשנת  תחתיה". 
להאחז  משפחות  תשעה  שבו  מורכב 

במקום בבית יהונתן ובבית הדבש.  בשנת 
בית  של  העליונה  בקומה  הוקם  תשס"ו 
יהונתן  כולל "יהושע אליהו". בכולל כמניין 
שטרן  שמואל  הרב  בראשות  אברכים 
סדר  היום  כל  במשך  הלומדים  שליט"א 
מועד בעיון, ראשונים ואחרונים ועד ההלכה 
ומהווים יתד איתנה בביסוס המקום. הכולל 

מעוניין לקלוט אברכים נוספים.
אנו מנצלים הזדמנות זו להזמין אתכם 
בעשיית  ממש   של  שותפים  להיות 
ההיסטוריה ולתמוך בכולל היוצא השבוע 
במבצע התרמה ובכך לאפשר את הגדלת 

מספר הלומדים בבית יהונתן. 

זריזים מקדימים: 052-3003988.•
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בתוכם”. “ו ושכנתי  מקדש  לי  עשו 
ומדריכה  אותנו  מצווה  התורה 
מקדש,  או  משכן  לבנות  אותנו 
ישראל  עם  זכה  הזאת  המצווה  ובקיום 
קבועה  שכינה  להשראת  הדורות  במהלך 
בתוכו. המקדש היווה מוקד רוחני אדיר, ודרכו 
‘עדות  וגם  ישראל  לעם  השכינה  התגלתה 
בישראל’.  שורה  שהשכינה  עולם  לבאי  היא 
אבל לא רק משמעות רוחנית נסתרת עמדה 
גם  בירושלים,  השכינה  השראת  מאחורי 
משמעות מעשית אפשרה את ההתרוממות 
ישראל  מעם  ואחד  אחד  כל  של  האישית 
‘עיר הקודש  דרך הביקור והשהיה בירושלים 

והמקדש’.
כי(  ד”ה  ע”א  )כא  בתרא  בבא  במסכת  תוס’ 
מבאר שהסיבה ש’כי מציון תצא תורה’ היא 
הגדולה  הקדושה  את  רואה  האדם  שכאשר 
את הכהנים בעבודתם היה מכוון ליבו ליראת 

שמים וללמוד תורה.
מו”ר  באוזנינו  משמיע  היה  רבות  פעמים 
המיוחד  שהמקום  זצ”ל  שפירא  הגר”א 
להשראת שכינה גם בזמן הזה הוא הישיבה, 
חננאל  רבנו  לדברי  מציין  היה  לדבר  וראיה 
)שכעדות הראשונים ‘כל דבריו דברי קבלה’( 
הישיבה.  בהיכל  שרויה  ששכינה  הכותב 
כשאני מחפש חיבור מעשי בימינו אנו, לאתו 
מוצא  אני  שכינה,  השראת  של  רוחני  מימד 

אותו בישיבה.
מיוחד  אקלים  רוחני,  מקום  היא  ישיבה 
שאין שני לו, ובתוכה רואה האדם את הכהנים 
ומכוון  הגדולה,  הקדושה  את  בעבודתם, 

כפי  ממש  תורה,  וללמוד  שמים  ליראת  ליבו 
שפוגש  המפגש  את  התוס’  בעלי  שתיארו 

עולה הרגל בעלותו לירושלים. 
שורה של ‘כהנים גדולים’ כיהנו זה אחר זה, 
בראשות ישיבת מרכז הרב בירושלים. כהנים 
הישיבה  במעשים.  וגדולים  בתורה  גדולים 
שהוקמה לפני למעלה משמונים שנה על ידי 
מרן הראי”ה קוק זצ”ל, תוכננה על ידו להיות 
מגדל אור של תורה, מגדל העומד בירושלים, 
השראת  אותה  את  ומפיצות  מאירות  וקרניו 
ואכן  האומה.  שאר  אל  כתליו  שבין  שכינה 
במבט לאחור ובסקירה של פועלה הברוך של 
הישיבה ואלפי בוגריה, ניתן לומר כי אכן כמעט 
בכל התחומים הקשורים לתורת ישראל עם 
השפעתה  היטב  ניכרה  ישראל  וארץ  ישראל 

של הישיבה המרכזית העולמית.
בימים שאחר קום המדינה לאחר פטירת 
הרצי”ה  מרן  נתמנה  זצ”ל,  חרל”פ  הרב  מרן 
בידו  סייעו  השמים  ומן  הישיבה,  כראש  קוק 
יחודי  לפתח ולשכלל את אותו מקדש מעט 
השוכן בירושלים עיר הקודש. ועם התפתחות 
ב’בנין  המקום  צר  כאשר  וגדילתה  הישיבה 
הישן’ שברחוב הרב קוק, הוקם הבנין ‘החדש’ 
בשכונת קרית משה, משכנה של הישיבה עד 

ימים אלו.
הישיבה  בראשות  עמד  פטירתו  אחר 
הכהנים  ושרשרת  זצ”ל,  שפירא  הגר”א  מרן 
אותה  זאת,  יבין  לא  זר  נמשכה.  בעבודתם 
הגדולה,  ההתמדה  המיוחדת,  האווירה 
וארצו,  ישראל  עם  ואהבת  התורה  אהבת 
הראי”ה  ממרן  שחלחלה  מיוחדת  רוח  אותה 
קוק דרך בנו הרצי”ה והגר”א שפירא, עברה 
כהנים  באותם  הצופים  התלמידים,  אלינו 

בעבודתם. 
מדרשה  בבית  תעמוד  בו  מקום  בכל 
הפרוכת  אליך  תביט  הרב  מרכז  ישיבת  של 

עיטורים  ללא  פשוטה  פרוכת  התכולה, 
מיוחדים, אך פרוכת שבתוכה גלומים ורקומים 
“כי  דברינו,  בראש  שהזכרנו  התוס’  דברי 
וסביב  מירושלים”  ה’  ודבר  תורה  מציון תצא 
שהולכים  קוים  אור,  של  קוים  פסוק  לאותו 
ומתפשטים לכל הצדדים והקצוות. אותה אש 
גדולה של תורה בוערת היא בהיכל הישיבה, 
גם  ומאירה  בתוכה,  הלומדים  את  מחממת 
את  בראשי  וסוקר  עומד  כשאני  חוץ,  כלפי 
של  מכוחה  שהוקמו  אדירים  מפעלי  אותם 
ויוזמי  מוסדות  ראשי  אותם  את  הישיבה, 
מפעלים, את ראשי ישיבות ומנהלי ארגונים, 
זורח לנגד  ויצאו מכוחה של הישיבה,  שקמו 
היכן  שמסביר  אור  וגדול,  בוהק  כה  אור  עיני 
לנו  שאין  החושך  בימי  שכינה  השראת  היא 

בעוונותינו מקדש ומשכן של ממש.
לביתו  הישיבה  בין  שהפריד  הקטן  ברחוב 
לעיתים  זצ”ל,  הישיבה  ראש  של  הצנוע 
ואחרים,  כאלה  רכבים  חונים  היה  מזומנות, 
ובאים  עולים  היו  הראשונה  שבקומה  לביתו 
ראשי ישיבות ודיינים ראשי מועצות ועסקנים, 
מתייעצים ומתלבטים, ובמוצאי שבתות היה 
שכח  התלמידים  לנו  אומר  הישיבה  ראש 
לאותם  רוחנית  שעוצמה  בעיות,  לאותם 
משברים, מקבל הוא מאותה עוצמה מיוחדת 
מאותה  הישיבה,  מהיכל  ועולה  הבוקעת 

התמדה של לימוד תורה.
לעולה הרגל המזדמן לירושלים, לא אוכל 
להמליץ על אכילת מעשר שני בבית המדרש 
המדרש  בית  אין  שם(,  תוס’  שממשיך  )כפי 
ארון  את  לנו  אין  בתפארתו,  המקדש  כבית 
בזהב,  ומצופה  שיטים  בעצי  העשוי  הברית 
היכן  ‘תרומה’  בפרשת  המחפש  לקורא  אך 
שכתב  התורה  וספר  העדות  לוחות  מונחים 
משה, אמליץ להכיר ולהתבשם מתורתה של 

ארץ ישראל הפועמת בישיבת מרכז הרב.•
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סיפורו של מקום

“ועשו לי מקדש” 
ומה עושים כשאין מקדש?

הרב שמיר שיינטופ ו ישיבת מרכז הרב

אזכרה במלאת שנתיים לפיגוע בישיבת מרכז הרב. צילום: יורם בוזגלו

אנדרטה לזכר שמונת הקדושים הי"ד
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נדל"ן ביהודה ושומרון 

להזמנות פרסום נדל"ן במחיר מיוחד לתושבי יש"ע: 052-8903906

בשילה 
מרכז הישוב

יחידת דיור חדשה 
3 חדרים 

60 מ"ר
לפרטים: 052-4333578

ה
ר

כ
ש

ה
ל

בתקוע
בית חד משפחתי על 

כחצי דונם
111 מ"ר

896,000 ש"ח
לפרטים: 

תמר 054-5988839

ה
ר

כ
ש

ה
ל

בעלי )ברח' הצבעוני(
בית דו משפחתי

680,000 ש"ח
בנוי 101 בקומת קרקע 

ו-76 מ"ר מעטפת.
לפרטים: 

הראל 052-5665993

ה
ר

כי
מ

ל

בטלמון
בתים ומגרשים

לפרטים: צורי אביאור 
052-3833889

aviorta@gmail.com

ה
ר

כי
מ

ל

בעינב
בית חד משפחתי על 

כחצי דונם.
105 מ"ר

689,000 ש"ח
לפרטים: 

יעקב 050-5326929

ה
ר

כי
מ

ל

בכוכב השחר
בית דו משפחתי 

4 חד' 110 מ"ר
695,000 ש"ח

לפרטים: 
אמיר 054-2048322

ה
ר

כי
מ

ל

במצפה יריחו
בית תלת משפחתי 

105 מ"ר
682,000 ש"ח

לפרטים:
אלעד 050-2091959

ה
ר

כי
מ

ל

בעתניאל
בית דו משפחתי 97 מ"ר + 

97 מ"ר מעטפת 4 ח' 
527,000 ש"ח

לפרטים: 
יעקב 054-7930434

ה
ר

כי
מ

ל

«

lביש"ע ממשיכים ובונים!
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 

ita@myesha.org.il או למייל
המקוםזהה את  בהצלחה רבה! פתרון החידה הקודמת: ראש הנקרה. שמות הילדים הזוכים: יהודה יוסף, 

שוהם  יהל אור אדרי, כפר חסידים  יהונתן ואלישב וייס, רמת בית שמש.

בר
ענ

ר 
סת

 א
ה:

מונ
ת

בקבוק חלב אחד שווה אלף ממתקים..

במסגרת מבצע זה, מתבקש הציבור להירתם ולתרום
סכום חודשי / שנתי להאכלת תינוק במשך שנת חייו הראשונה. 

לתרומות 3618* להתנדבות באריזת מזון: 050-4122034 (איציק)

השנה תורמים משלוח מנות
ומאכילים תינוק.

במינו,  מיוחד  בפרויקט  אליעזר‘,  ’יד  ארגון  יעניק  הפורים  בחג 
מטרנות למשפחות מעוטות יכולת.

נא הקדימו תרומתכם להערכות החלוקה

משלוח מנות: 120 ש"ח
’אימוץ‘ תינוק לשנה: 1440 ש"ח

נותנים מה שצריך למי שצריך...

&
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מיחזור  מפעל 
הגדול  הצמיגים 

בישראל נחנך 
בצפון השומרון

במעמד השר להגנת 
ארדן  גלעד  הסביבה, 
)ליכוד(, ראש המועצה 
האזורית שומרון גרשון 
משה  וח"כ  מסיקה 
)ישראל  מטלון  )מוץ( 
השבוע  נחנך  ביתנו( 
בשומרון מפעל מחזור 
"טיירק"  של  הצמיגים 
הישראלית  החברה   -
צמיגים.  למיחזור 
הממוקם  המפעל 

בפארק התעשיות שח"ק בצפון השומרון 
הוא  בישראל,  מסוגו  ביותר  הגדול  הינו 
שקלים  מיליון   60 של  בהשקעה  הוקם 
ומסוגל לטפל ב-30,000 טון צמיגים בשנה 
מהצמיגים  לכ-80%  מענה  לתת  ובכך 

היוצאים משימוש בישראל מדי שנה.
שנה  כל  יוצאים  צמיגים  מיליון  כ-3 
מיחזור  חוק  לפח,  ונזרקים  משימוש 
הצמיגים שנחקק ב-2007 ניסה להתמודד 

כ-6  מוחזרו  כה  עד  אולם  התופעה,  עם 
נקברו  והיתר  בלבד  צמיגים  טון  אלף 
באתרי ההטמנה. מפעל טיירק ייתן מענה 
משימוש  היוצאים  מהצמיגים  לכ-80% 

בישראל מדי שנה.
ומלאכה  תעשייה  הקמת  ויאפשר 
וגומי.   טקסטיל  ברזל,  הצמיג:  לתוצרי 
ירוקים  תקן  תווי  ישאו  החברה  מוצרי  כל 
הבנייה,  בתחומי  יישומים  למגוון  וישמשו 

חקלאות, גני שעשועים, תחבורה ועוד. 
השר  אמר  המפעל  חנוכת  בטקס 
גאה  "אני  ארדן:  גלעד  הסביבה,  להגנת 
האזורית  במועצה  מיחזור  מפעל  לחנוך 

שומרון".
גרשון  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
המעמד  את  בנוכחותו  שכיבד  מסיקה 

הטקס:  לאחר  אמר  ארדן  השר  עם  יחד 
"השומרון הוא הריאה הירוקה של מדינת 
ישראל. ההתיישבות מקפידה על שמירת 
רבים  מפעלים  במקרה  ולא  הסביבה 
באזורי התעשייה בשומרון הינם מפעלים 
העוסקים בנושאי מחזור. אנו גאים לסייע 
למפעלים כמו 'טיירק' המפתחים גם את 
התעשייה בשומרון וגם את תחום המחזור 

והגנת הסביבה".•

בתרא"  "בבא  מסכת  סיום 
בחומש

למעלה ממאה איש מרחבי הארץ חגגו 
"בבא  מסכת  סיום  את  בחומש  השבוע 
ידי  על  בגמרא,  הארוכה  המסכת  בתרא", 

ישיבת חומש.
כזכור, עם חזרת הנוכחות היהודית לחומש 
לפני כשנתיים וחצי לאחר העליות ההמוניות 
בה  גבוהה  ישיבה  במקום  הוקמה  למקום 

לומדים בקביעות בחורים ובוגרי צבא.
כהן,  אלישמע  הרב  בראשות  הישיבה, 
מכל  רבים  ומבקרים  לומדים  אליה  מושכת 
רחבי הארץ וקבוצות רבות של רבנים ותלמידי 
ישיבה נוהגות להגיע לחומש ולהצטרף ליום 

לימודים במקום בו עמדו בתי הישוב.  
למרות הפינויים הרבים וההתנכלויות הלא 
מעטות ממשיכה הישיבה להתקיים ולפרוח 
תחילה"  "חומש  פעילי  עם  יחד  במקום, 
הלימוד  סיום  ועם  ולשמור,  לבקר  המגיעים 
במקום  התקיים  בתרא"  "בבא  מסכת  של 
איש,  מאה  מעל  בהשתתפות  חגיגי  אירוע 
מבוגרים וצעירים, שחגגו את סיום המסכת 
ואת ראש חודש אדר. בין הנוכחים השתתפו 
גם רבנים רבים, ביניהם הרב חיים סמוטריץ 
ישראל   הרב  "ניר",  בישיבת  הכולל  ראש 
אריאל ראש שמכון המקדש, הרב שמעון בן 
יוסף בדיחי ששימש  ציון ממכון מאיר, הרב 
משמשו של הרב צבי יהודה הכן קוק זצ"ל, 
ראש הישיבה הרב אלישמע כהן ועוד רבים. 
תלמידי  ע"י  המסכת  סיום  מעמד  לאחר 
שמחה  מצוה,  סעודת  התקיימה  הישיבה 

וריקודים עם תזמורת שהגיעה למקום.•

בבית  פרלמנטארי  ביקור 
יהונתן

הגיע  הכנסת  של  הפנים  ועדת  חברי   
שבכפר  יהונתן  בבית  לסיור  השבוע 

התימנים.
ניסים  הכנסת  חברי  ובהם  הוועדה  חברי   
עזרא,  גדעון  דיכטר,  אבי  אריאל,  אורי  זאב, 
לבית  הגיעו  נוספם  וח"כים  ארי  בן  ומיכאל 

יהונתן ביום שלישי האחרון, בעקבות 
הכוונות להרוס חלקים מהמבנה. 

"יהושע  כולל  אברכי  עם  נפגשו  הח"כים 
על  מקרוב  ועמדו  במקום,  השוכן  אליהו" 
והאתגרים עמם מתמודדים תושבי  הבעיות 

המקום, ותלמידי הכולל.
יהונתן  בבית  הכולל  מקיים  אלו  בימים 
התורה  לימוד  לחיזוק  גדול  התרמה  מבצע 
היהודית  האחיזה  לחיזוק  ובכך  במקום 

במקום ההיסטורי והחשוב.   

לפרטים סיורים ותרומות 052-3003988•

השר להגנת הסביבה גלעד ארדן, ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה ומנכ"ל המפעל 
תא"ל )מיל( אמל אסעד.

ש"ע
שותי

חד

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.•

www.
k-etzion.co.il

בית ספר שדה 
כפר עציון

02-9935133 900


