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הרב יהושע שפירא ראש ישיבת ההסדר ברמת–גן
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סיפורו של מקום
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קרנות המזבח

זמן הגאולה

חיבת הארץ

המשך בעמ' 11

ויקהל–פקודי - פרשת החודשעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | |	אדר	תשס"ז	 	39 גליון	
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של גדולי ישראל

הרב חיים אבולעפיה

מייסד היישוב 
היהודי בטבריה

המשך מעמ' השער
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בכל דור
היינו צריכים לחבב הרבה

תורת ארץ ישראל,
וביותר אנו צריכים לזה בדורנו,

דור הנבילה והתחיה,
בן הזמן של האפלה והאורה,

הייאוש והגבורה. 
)הרב קוק, אורות התורה, פרק י"ג(

בית המדרש 'רעותא'

ְרעּוָתא ּדְלִיּבָא 

מבט להתיישבות

אנו לא שוכחים

להזמנות: 052-5666947

כל התיקים ביחד במבצע ₪125 בלבד 
ובנוסף שי: שרוך לנייד

ההכנסות קודש להמשך המאבק
המחיר אינו כולל משלוח # דרושים סוכנים

מועצת יש"ע

10% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט ולתושבי 

גוש קטיף וצפון השומרון בחסות:

תא כתום
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תיק צד ₪25

תיק איכותי גדול 
35 ליטר ₪70 תיק ילקוט 

איכותי ₪40

תורמים, קונים ומקבלים במבצע
על תיקי גוש קטיף - "נשוב לכל יישוב"

זמן הגאולה

להזמנת הגדות מרוכזות: 052-4295344 )יוני(

פסחמתנה לפסח! של  הגדה 

קול אליהו
לציון הראשון  מרן  פסקי  ע"פ 
שליט"א אליהו  מרדכי  הרה"ג 

לכל רוכש אלבום

₪129
+ דמי משלוח ₪11

02-9973875להזמנות:

שוכן ב 'רעותא'  המדרש  ית 

הר  שבדרום  כרמל  במושב 

חברון וכיום לומדים בו כשישים 

)רצון(  רעותא  השם  ואברכים.  בחורים 

מבטא את דרכו של בית המדרש הפועל 

מתוך כוחו של הרצון כדי להוציא לחופש 

בית  שבאדם.  הטובות  הנטיות  כל  את 

המדרש נוסד לפני כשמונה שנים על ידי 

שלמדו  מהצבא  טריים  משוחררים  שני 

פנו  הם  ביתיר.  הקדם–צבאית  במכינה 

במכינה  אותם  שלימד  אופנר  נתן  לרב 

קצרה  תקופה  איתו  ללמוד  וביקשו 

לפני שייכנסו לחיי האזרחות. הרב נענה 

ללמוד  אותם  והזמין  בשמחה  להם 

הצטרפו  קצרה  תקופה  לאחר  בביתו. 

עברו  שכבר  נוספים  בחורים  מספר 

לחודש,  הפכו  הימים  משלהם,  לדירה 

החודש לשנה והשנה לכמה שנים. ללא 

פרסום עברה השמועה על בית המדרש 

המתהווה מפה לאוזן עד היום. 

כרמל  ליישוב  המדרש  בית  בין 

הדדיים.  והערכה  קרבה  יחסי  שוררים 

וגדל,  ההולך  האברכים  מספר  בזכות 

ביישוב  המשפחות  מספר  גם  גדל 

הרב  רציני.  לחיזוק  וזכה  ערוך  לאין 

בית  כראש  כיום  המשמש  אופנר  נתן 

הרב  מרכז  ישיבת  בוגר  הינו  המדרש, 

וחסיד של האדמו"ר מאמשינוב. שילוב 

בדרכה  ביטוי  לידי  בא  העולמות  שני 

של הישיבה הן בלימוד והן בעבודת ה'. 

הלימודים המעמיקים באמונה ובגמרא 

הישיבה מהווים  כדרכה של  והתפילות 

בניין  של  אווירה  היוצר  מיוחד  מרקם 

תורה ודבקות אצל התלמידים.

עומדת  המדרש  בית  של  בליבו 

בכל  והאמונה  טובה  לעין  התביעה 

מעמדה  כחלק  שבו.  ובטוב  אדם 

זו מחנך בית המדרש לקבלת  חינוכית 

ולבנות  תורה  ללמוד  החפץ  אדם  כל 

עמוקה.  אלוקים  קרבת  בקרבו 

יושבים יחדיו ללמוד  זו  כהמשך לגישה 

ובגילאים  שונים  מרקעים  תלמידים 

הצעדים  אלו  לחלקם  ומגוונים.  שונים 

וחלקם  התורה  בעולם  הראשונים 

נטועים בעולם התורה שנים רבות.

בתחילתו  נמצא  המדרש  בית  כיום 

של תהליך בניית בניין הקבע והתוכנית 

היא להשלימו תוך שנה וחצי. #

אלעזר: 02-9605545.  לפרטים - 

יעקב: 052-4767482  

אבולעפיה ה יעקב  בן  חיים  רב 

בטבריה,  היישוב  ממייסדי  שהיה 

 .)1660( ת"ך  בשנת  בחברון  נולד 

בישיבה  בירושלים  למד  אבולעפיה  הרב 

תורתו  את  ולמד  חאגיז  יעקב  הרב  של 

אמיגו.  אברהם  ור'  גאלנטי  משה  מר'  גם 

הלימוד  יכולות  ניכרו  לימודיו  בתקופת 

וההעמקה שלו והוא נחשב מן התלמידים 

בן  כשהיה  לרבנות.  והוסמך  העילויים 

נתבקש   )1712( תע"ב  בשנת  ארבעים, 

לטורקיה  לצאת  חברון  קהילת  ידי  על 

ויוון כדי לאסוף כסף לקהילה ומילא את 

כשראו  ביותר.  הטוב  הצד  על  שליחותו 

בני איזמיר כי הוא תלמיד חכם ביקשוהו 

נשאר  הוא  העיר.  של  כרבה  לשמש 

בטורקיה וכיהן באיזמיר ויצא שמו בארץ. 

נאמר עליו על ידי בני דורו כי "אין דומה 

והערבים  הישמעלים  וגם  הארץ  בכל  לו 

שגדול  יודעים  הם  כי  כבוד  בו  נוהגים 

הדור הוא". לאחר 6 שנים החליט לחזור 

וכיהן  ישראל. הוא השתקע בצפת  לארץ 

כרבה של העיר. כעבור מספר שנים הוא 

 )1721( תפ"א  השנים  ובין  לאיזמיר,  חזר 

ת"ק )1740( כיהן שוב כרב של איזמיר.

בשנת ת"ק הזמין דהאר אל עומר, בדווי 

הגליל  על  שהשתלט  זיידאן  שבט  מבני 

המזרחי, את הרב אבולעפיה, שהגיע כבר 

לגבורות, לבוא לארץ ולחדש את היישוב 

שנים  חרבה  שעמדה  בטבריה  היהודי 

רבות ושלפני חורבנה כיהן בה כרב סבו, 

השיח'  כי  מסופר  אבולעפיה.  יעקב  הרב 

שלח לרב אבולעפיה ובפיו המסר: "קום, 

ארץ  שהיא  טבריה  הארץ  את  רש  עלה 

אבותיך." 

המופלג  גילו  למרות  אבולעפיה  הרב 

עזב  איזמיר  בני  של  תחנוניהם  אף  ועל 

את מנעמי הארץ וכבודה ועלה לארץ עם 

והתיישב  רבים  ותלמידים  משפחתו  בני 

העת  באותה  שסופר  וכפי  בטבריה. 

עשה  לטבריה  אבולעפיה  הרב  כשהגיע 

לבוש  והלבישו  גדול  כבוד  השייח'  לו 

יקר וכל אשר שאל ממנו הרב לא החסיר 

דבר. בהנהגתו של רבם בנו יהודי טבריה 

אליה  נתווספו  ורבים  מחדש  עירם  את 

כנאמר בספר מאותם ימים: "ובמשך שתי 

ובנו  ליהודים  וחצרים  בתים  בנו  שנים 

בית כנסת נאה ומפואר מאין כמותו בכל 

ארץ ישראל. בנו בית מרחץ נאה וחנויות 

שומשומין  לשמן  הבד  ובית  השוק  ליום 

בארץ  מסילות  לעשות  התחיל  והשייח' 

וגם ציווה לנטוע שדות וכרמים."

אליה  הגיע  מאז  ופרחה  הלכה  טבריה 

הרב אבולעפיה. יהודי העיר עסקו במשא 

סחרו  שבהם  העשירים  ובמסחר,  ומתן 

נמל  דרך  לאירופה  אותה  וייצאו  בחיטה 

לכפרים  יצאו  והפחותים  הבינוניים  עכו. 

שבעמק הירדן ומעבר לירדן, חבילותיהם 

חלק  לאיכרים.  סחורה  ומכרו  גבם  על 

וכלים  בגדים  ומכרו  מסחר  בתי  הקימו 

הקים  אבולעפיה  הרב  מצרכים.  ושאר 

בטבריה ישיבה ושמו משך תלמידים רבים 

וטבריה ההרוסה הייתה ליישוב גדול.

שלחו   )1742( תק"ב  בשנת  אב  בחודש 

לרב  איגרת  שבסוריה  דמשק  נכבדי 

מושל  כי  לו  מודיעים  הם  ובה  אבולעפיה 

דמשק מתכנן לעלות בהפתעה על טבריה, 

להרוג את שליטה, דאהר אל עומר ולהרוס 

גם  הוסיפו  נכבדים  אותם  חומותיה.  את 

אדוננו  "ימהר  כתבו:  וכך  משלהם  הצעה 

מטבריה  לצאת  עדתו  קהל  כל  עם  הרב 

הרב  זעם."  יעבור  עד  בצפת  ולהתיישב 

אבולעפיה מיהר לדאהר ומסר לו את תוכן 

האיגרת. השליט לא התרשם ואמר כי אלו 

שמועות. לאחר איגרת נוספת שקיבל הרב 

אבולעפיה הזהירו שוב וחוזר חלילה.

בחודש אלול צפו יהודי העיר כי מושל 

ופנו  במחוזותיו  גדול  צבא  מגייס  דמשק 

או  לעכו  לצאת  בבקשה  אבולעפיה  לרב 

הרב  להם  ואמר  זעם.  יעבור  עד  לצפת 

אבולעפיה: "האם אעזוב את עיר הקודש 

כל  אחרי  המפואר  הכנסת  בית  ואת 

היגיעות והטרחות אשר טרחתי עד אשר 

זכינו לראות את טבריה ביישובה?" ועוד 

בזיון  הוסיף ואמר: "אם נצא מהעיר הוא 

וחרפה גדולה לשייח' שהושיבנו בעיר הזו 

ואז יאמרו בני טבריה לשייח' אתה התרת 

ליהודים להתיישב בארצך ולעת צרה הם 

בורחים, וכדי בזיון וחרפה."

 בט' אלול החל הקרב ולאחר חודשים 

רבים של הפגזות על חומת טבריה וקרבות 

קשים, בשבת קודש ד' כסלו, נטשו מושל 

לסוריה.  וחזרו  העיר  את  וחייליו  דמשק 

לבית  שבת  באותה  הלכו  טבריה  יהודי 

הכנסת בששון ובשמחה. הרב אבולעפיה 

בירך  הדרוש  ואחר  הנס,  בשבח  דרש 

הגומל בלשון רבים. הקהל אמר הלל גדול 

ושוררו בשמחה, ואותו היום עשהו משתה 

ושמחה. ספריו: 'עץ החיים' - דרושים על 

התורה, 'מקראי קודש' - חידושי הלכות, 

'חנן  התורה  על  דרושים   - לקח'  'יוסף 

אלהים' - דרשות ופלפולים. 

ב–ו' ניסן תק"ד )1744( נפטר הרב חיים 

אבולעפיה ואת מקומו מילא בנו ר' יצחק 

אבולעפיה. #

ֲעֵצי "ו הָעָֹלה,  ִמזְַּבח  ֶאת  ּיַַעׂש 
וְָחֵמׁש  ָחֵמׁש ַאּמֹות ָאְרּכֹו  ִׁשִּטים: 
ַאּמֹות ָרְחּבֹו, ָרבּוַע, וְָׁשֹלׁש ַאּמֹות, 
ֹקָמתֹו. וַּיַַעׂש ַקְרנָֹתיו, ַעל ַאְרַּבע ִּפּנָֹתיו ִמֶּמּנּו, 
)שמות	 נְחֶֹׁשת"  אֹתֹו,  וַיְַצף  ַקְרנָֹתיו;  הָיּו 
ב'(.	שימוש	במזבח	להקרבת	 	- ל"ח,	א'	

מובהק	 באופן	 מאפיין	 קורבנות	

תרבויות	קדומות	רבות.

ישראל	 בני	 שנצטוו	 מהציוויים	 אחד	

השמדת	 היה:	 לארץ	 כניסתם	 עם	

יושבי	 שהעמידו	 והמצבות	 המזבחות	

ּכָל–הְַּמֹקמֹות  ֶאת  ְּתַאְּבדּון  "ַאֵּבד  	- הארץ	
ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָׁשם הַּגֹויִם, ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹרִׁשים אָֹתם 
ֶאת ֱאֹלהֵיהֶם: ַעל הֶהִָרים הָָרִמים וְַעל הַּגְָבעֹות, 
ִַּתְצֶּתם ֶאת–ִמזְְּבחָֹתם..."	 וְַתַחת ּכָל ֵעץ ַרֲענָן. וְנ
הזרה	 לעבודה	 בניגוד	 ג'(.	 ב',	 י"ב	 )דברים	

הרמים	 ההרים	 על	 בעיקר	 המצויה	

ובמקומות	רבים,	עבודת	ה'	היא	במקום	

	- בירושלים	 כלומר	 ה'..."	 יבחר	 "אשר	

מקום	המקדש.	הוראה	זו,	שעניינה	הוא	

באה	 בירושלים,	 היהודי	 הפולחן	 ריכוז	

גם	 לשנות	דפוסי	חיים	שהיו	מקובלים	

המקרא,	 בתקופת	 ישראל	 עם	 בקרב	

זו	 בתקופה	 המלוכה.	 בתקופת	 בעיקר	

הארץ	 בקרב	 והמזבחות	 הבמות	 רבו	

ואחריו	 חזקיה	 יצאו	 זו	 תופעה	 וכנגד	

צעדים	 נקטו	 ואף	 ב'רפורמות'	 יאשיהו	

נגד	המזבחות	והבמות	שהיו	ביהודה.

בממצא	הארכיאולוגי	אנו	

מזבחות	 עשרות	 מכירים	

מתקופת	 קטנים	 קטורת	

הברזל,	מהתקופה	הפרסית	

ההלניסטית.	 ומהתקופה	

נמצאו	 לדוגמא,	 ערד,	 בתל	

המקדש	 בדביר	 במקומם	

קטורת	 מזבחות	 שני	

סימני	 נשארו	 שעליהם	

בתל	 קטורת.	 של	 שריפה	

מקנה,	המזוהה	עם	עקרון	הפלשתית	

נמצאו	מספר	מזבחות	קטורת	קטנים	

ולא	 תעשייתי	 או	 ביתי	 לשימוש	

פולחני.

במספר	 שנמצאו	 גדולים	 מזבחות	

כמזבחות	 שמשו	 בארץ	 אתרים	

מתוך	 שניים	 בהמות.	 להקרבת	

קרניים.	 בעלי	 הם	 שנמצאו	 המזבחות	

אשר,	 קרניים	 מזבח	 נמצא	 שבע	 בתל	

של	 הדתית	 ה'רפורמה'	 בעקבות	

חזקיהו,	פורק	ושולב	בקירות	המבנים	

באתר.	במקום	ניתן	לראות	שחזור	של	

ערד,	 בתל	 משם,	 רחוק	 לא	 המזבח.	

המקדש	 במתחם	 עולה	 מזבח	 נמצא	

בו	נמצאו	מזבחות	הקטורת.	מזבח	זה	

נגנז	תחת	ערמות	עפר	ואבנים.	המזבח	

גם	 בחלקו	 הבנוי	 אדמה	 מזבח	 הוא	

גוויל.	גניזתם	של	שני	מזבחות	 מאבני	

לעובדה	 הנראה	 ככל	 קשורה	 אלה	

שהם	שמשו	לעבודת	ה'	ולא	לעבודת	

ֲאֶׁשר  הְַּכָמִרים,  ֶאת  "וְהְִׁשִּבית  אלילים.	
וְֶאת  יְהּודָה...  ְּבָעֵרי  יְהּודָה...  ַמְלכֵי  נְָתנּו 
הְַמַקְּטִרים ַלַּבַעל..."	)מלכים	ב'	כ"ג,	ה'(.

בתל	ערד	נמצאו	אוסטרקונים	ובהם	

שמות	של	משפחות	כהונה	המוכרות	

היחס	 ומרשימות	 ירמיה	 מספר	 לנו	

מאשש	 זה	 ממצא	 נחמיה.	 ספר	 של	

שימש	 בערד	 שהמזבח	 הטענה	 את	

כפי	 נופץ	 ולא	 נגנז	 ולכן	 לעבודת	האל	

בין	 והאשרה.	 הבעל	 למזבחות	 שעשו	

החצובים	 מזבחות	 ישנם	 המזבחות	

מצפון	 המצוי	 מנוח"	 "מזבח	 	- בסלע	

ומזבח	 טוב.	 הר	 התעשייה	 לאזור	

הקרניים	שנמצא	ב"גבעת	הראל"	אשר	

בשומרון	)היישוב	מנציח	את	שמו	של	

הראל	עוז	בן	נון	שנרצח	ביצהר	בידי	בני	

עוולה(.	מידותיו	של	מזבח	זה	תואמות	

את	המידות	הרשומות	בפרשה	למזבח	

שיכולים	 ממצאים	 נמצאו	 לא	 העולה.	

לתת	לנו	תיארוך	מדויק	של	המזבח.

ע"י	 גדול	 מזבח	 נתגלה	 עיבל	 בהר	

המתוארך	 זרטל	 אדם	 הארכיאולוג	

)תקופת	 א'	 הברזל	 לתקופת	

ההתנחלות(.	למזבח	זה	מספר	נתונים	

בגבעת	 המזבח	 נתוני	 את	 המזכירים	

לנו	 לעזור	 יכולים	 אולי,	 והם,	 הראל	

עיבל	 בהר	 המזבח	 המזבח.	 בתיארוך	

לא	ממוקם	על	הפסגה	הגבוהה	בשיא	

יותר.	כך	 הרכס	אלא	על	גבעה	נמוכה	

גם	מזבח	גבעת	הראל	-	ממוקם	בשולי	

הרכס	ולא	על	הרכס.	מיקום	המזבחות	

לבניית	 בניגוד	 בא	 הפסגות	 בשולי	

שנבנו	 אלילים	 לעבודת	 המזבחות	

ועל	כל	גבעה,	כפי	 על	ההרים	הרמים	

שבירושלים	ממוקם	המקדש	על	פסגה	

אותה.	 הסובבים	 להרים	 ביחס	 נמוכה	

פינותיו	 כמו	 עיבל	 מזבח	 של	 פינותיו	

אל	 מכוונות	 הראל	 גבעת	 מזבח	 של	

חצאי	כיוונים	)צפון–מזרח,	צפון–מערב	

שם	 המקדש,	 בבית	 כמו	 שלא	 וכדו'(	

פינות	המזבח	תאמו	את	כיווני	רוחות	

השמים.	

המזבחות	נגנזו	במהלך	ה'רפורמות'	

מחדש	 גילוים	 ויאשיהו.	 חזקיה	 של	

פותח	לנו	חלון	אל	התקופה	בה	למרכז	

הרוחני	לא	הייתה	השפעה	מקיפה	ולכן	

הוצרכו	אנשי	הדור	)בעיקר	בפריפריה(	

לעבוד	במקדשים	ובמזבחות	מקומיים.	

יש	לזכור	שעם	כל	הקשיים	של	דורות	

איננה	 ה'	 שעבודת	 ברור	 היה	 אלה	

תלויה	בגובה	הפיסי	של	המזבח,	כמו	

במקדש,	אלא	להפך	-	המהלך	הרוחני	

הוא	שמרומם	אותנו	ולא	המקום	הפיזי	

כפי	שהאמינו	עובדי	האלילים.	#

לגאולה. צ הוא המפתח  הזמן  יר 
שמקבלים  הראשונה  המצווה 
בלוח  עוסקת  במצרים  ישראל 
ֳחדִָׁשים:  ָלכֶם, ֹראׁש  הַּזֶה  'הַחֶֹדׁש  השנה 
גם  הַָּׁשנָה'.  ְלָחְדֵׁשי  ָלכֶם,  הּוא  ִראׁשֹון 
המוצא  בנקודת  פותחת  כולה  התורה 
כל  ֱאֹלהִים'.  ָּבָרא  'ְּבֵראִׁשית  הזמן  של 
בכך  מתבטאת  ישראל  של  מהותם 
כחתימת  הזמנים  את  מקדשים  שהם 
הברכה בימים טובים - 'מקדש ישראל 
נמשלו  עצמם  הם  כן  על  והזמנים', 
ללבנה המתחדשת ומולידה עימה פרק 

נוסף בהתחדשות הזמן.
בשרשרת  באדם  הזמן  התחדשות 
הדורות גם הוא מפתח בהליך הגאולה. 
תקופה  הפותחים  הבכורות,  בזכות 
העיתים,  משלשלת  נוסף  דור  חדשה, 
נקודת  מהי  ממצרים.  ישראל  נגאלו 
הזמן,   - חמקמק  מושג  באותו  העומק 
לתורה  ויסוד  כמפתח  אותו  שמעמידה 
ולגאולה? במה זכה הזמן להיות נקודת 
ההכרעה של הכבדת לב פרעה ונקודת 
של  חייהם  וסדר  לקדושתם  המוצא 

ישראל?

השעון  את  קצת  לעצור  ננסה  אם 
נוכל לגלות את הסוד,  משטף מרוצתו 
חיים  אלוקים  מראות  לראות  נוכל 
כל  המחוגים.  נקישות  בין  המבצבצות 
בכל  אין  שהרי  חדש  עולם  הוא  רגע 
ארץ  אלוקים  ברוא  מאז  ההיסטוריה 
הבא.  הרגע  את  להוליד  כח  ושמים 
ואינה  מציאותה  את  ממצה  תקופה  כל 
פעימה  כל  אחריה.  שיבוא  את  כוללת 
שלא  חד–פעמי  אירוע  היא  הלב  של 
היה ולא יהיה שוב, אף על פי שפעימות 
אחרות, דומות לו מאוד, מקיפות אותו 
חידוש  של  ההופעה  ומאחור.  מלפנים 
במה  כלול  שאינו  וחד–פעמי  מוחלט 
שהיה ולא מכיל את מה שיהיה מביאה 
האלוקית  הנצחיות  עם  מגע  בכנפיה 

המחייה את הכל.
'טביעת  שניכרת  במקום  כן,  על 
בכל  בטובו  'המחדש  של  אצבעותיו' 
יום ובכל רגע מעשה בראשית' במימד 
הזמן מתגלים גם כל הקדושות. היניקה 
ראויה  עת  שבכל  האלוקי  השורש  מן 
הגאולה.  ויסוד  התורה  ראשית  להיות 

העולם  מתחדש  האביב,  חודש  בניסן, 
- רעננות וטריות מבשמים את האוויר, 
גם  דופק  עימו  ויחד  דופק,  דודי  קול 
החורף  שינת  שאחרי  ומגלה  ליבנו 
חדשים  חיים  השלכת  עלי  ויבושת 

נובטים ועולים.
אם  עלינו,  עברו  קשים  זמנים  אם 
רגלינו  אם  לזרים,  בהם  נשתעבדנו 

דור  בכל  טומאה,  לשערי  נתמוטטו 
ודור, כלומר בכל נקודה על ציר הזמן, 
חייב אדם לראות בכל רגע חדש הופעה 
כֲַאֶׁשר  'ִּכי  המיצרים.  מכל  שלמעלה 
ֲאֶׁשר  הֲַחדָָׁשה  וְהָָאֶרץ  הֲַחדִָׁשים  הַָּׁשַמיִם 
ְלָפנַי––נְֻאם–יְהוָה:   עְֹמִדים  עֶֹׂשה,  ֲאנִי 
)ישעיהו,  וְִׁשְמכֶם.'  זְַרֲעכֶם,  יֲַעמֹד  ֵּכן 

ס“ו,כ“ב(. #

קטורת המקדש
אריזה מיוחדת ויפה של י"א סממני הקטורת של המקדש

טובה למתנה, להבדלה, לריח טוב, לסגולה וללימוד

טוביה מוצרי המקדש: 052-9770398 

"סגולה מיוחדת לשים סממני הקטורת בביתו" )בן איש חי(

 tuvia.org.il :בקרוב האתר
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פתרון החידה משבוע שעבר: בית הכנסת בכפר דרום.

בשבת שעברה הצגנו לכם תמונה של בית הכנסת בכפר 

דרום שהיה אחד מסמלי ההתיישבות היהודית בגוש קטיף. 

ונטע  קרקע  מילר  טוביה  הפרדסן  רכש  השלושים  בשנות 

במקום פרדס. במאורעות תרצ"ו )1936( ננטש המקום עד 

הנקודות  מ–11  כחלק  המזרחי  הפועל  של  גרעין  עלה  כאשר   )1946( תש"ז  שנת 

במתקפה  אנשים  כ–60  עמדו  השחרור  במלחמת  המדינה.  קום  טרם  בנגב  שעלו 

גדולה של הצבא המצרי, שהתקיף במשך זמן רב את היישוב וגרם לאבדות רבות 

אצל לוחמי כפר דרום. לאחר כמה שבועות של לחימה מרוכזת החליטו הלוחמים 

לעזוב את כפר דרום בחשאי ובשנת תש"ל )1970( חזר גרעין של הנח"ל למקום 

כל  למרות  גדל  היישוב  קבע.  גרעין  ועלה  המקום  אוזרח   )1989( תשמ"ט  ובשנת 

שידע  למקום  סמל  הוא  דרום  כפר  פוסקות.  הבלתי  וההתקפות  הרבים  הפיגועים 

מאבקים קשים של הישרדות עוד לפני קום המדינה, וידע להחזיק מעמד אל מול 

האויב הערבי שקם וניסה אין ספור פעמים להפילו. בגירוש מגוש קטיף נחרב היישוב 

יקום כפר  ייתן ובמהרה בימינו  יחד עם בית הכנסת שנחנך שנה לפני הגירוש. מי 

דרום בשלישית.

)לשעבר  מאשקלון  גיאת  מוריה  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

כפר דרום(, טל ואליקים פרידמן מת"א ונריה בן חמו מקרית ארבע. כל הכבוד! 
הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים.    שבת שלום! #

לאורו	נלך	|	שמיניסטים	למען	הקהילה	להנצחת	מורשתו	של	הרב	נריה	ז"ל

לאורו	נלך
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

per la@myesha.org. i l

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
אמילי עמרוסי

דרור חמאוי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

ילדים יקרים, 
כבר שבוע חמישי אנו מציגים  

לכם חידה בהמשכים. בכל 
שבוע נציג חלק מתמונה של 

מקום ביש"ע ובכל שבוע ישלים 
עוד חלק את התמונה כולה. 
אתם מוזמנים לאסוף את 

החלקים ולמצוא מהו המקום.

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ט אדר. בין הפותרים נכונה 

יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" 

למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות 

פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

חידה בהמשכים 2

חלק ה'

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת 
והיפה. כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים 

נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה,    צוות העלון

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל

02-9973875, יוני: 052-4295344

shilo_b@ 017.net.il

ישע שלנו לדוא"ל
ניתן לקבל את העלון 

כבר ביום חמישי 
בפורמט:	pdf	לדוא"ל

שלחו בקשה אל

m@myesha.org.il

זהה את המקום
המשורר	 יזם	 הימים	 ששת	 מלחמת	 לאחר	

נתן	אלתרמן,	שיום	פטירתו	חל	ב–כ'	אדר	ב'	לפני	

ציבור	 אנשי	 חתמו	 שעליה	 עצומה	 שנים,	 	37

רבים	מהחברה	הישראלית	ביניהם:	הסופר	חיים	

הזז,	ד"ר	ישראל	אלדד,	ד"ר	זאב	וילנאי,	אורי	צבי	

נוסח	 את	 ועוד.	 יפה	 אברהם	 האלוף	 גרינברג,	

ברור	 קו	 שסימן	 אלתרמן	 נתן	 כתב	 העצומה	

ללא	 ישראל	 עם	 של	 והעתיד	 ההווה	 העבר	 בין	

פשרות:

יצחונו	של	צה"ל	במלחמת	"נ

העמיד	 הימים	 ששת	

בתוך	 והמדינה	 העם	 את	

ארץ	 וחותכת–גורל.	 חדשה	 תקופה	

היהודי,	 העם	 בידי	 עתה	 היא	 ישראל	

על		 לוותר	 רשות	 לנו	 שאין	 וכשם	

לקיים	 אנו	 מצווים	 כך	 ישראל,	 מדינת	

מה	שקיבלנו	מידיה:	את		ארץ	ישראל.	

הננו	חייבים	בנאמנות	לשלמות	ארצנו,	

עתידותיו	 וכלפי	 העם	 של	 עברו	 כלפי	

אינה	 בישראל	 ושום	ממשלה	 יחד,	 גם	

זכאית	לוותר	על	שלמות	זו.

למימוש	 יעשו	 מטה	 החתומים	

העיקרים	הללו,	והם	רואים,	בהפעלת	

דרכים	 ובהתוויית	 זו	 למטרה	 הציבור	

מרכזי	 תפקיד	 להגשמתה,	 ואמצעים	

בשעה	זו".	#

נתן אלתרמן:

אין לנו רשות לוותר
על ארץ ישראל

דברים בשם אומרם

רון בן–ישי 

עיתונאי	בכיר,	

כתב	ופרשן	צבאי:

"עצם זה 

שעירבו 

את צה"ל 

בהתנתקות, וצה"ל נאלץ 

בהתנתקות לבצע תפקיד 

משטרתי, גרם למכה חזקה 

למוטיבציה. שלא לדבר על זה 

שצה"ל לא התאמן שנה שלמה, 

ורק	התעסק	בפינויים.	צריך	

להחזיר	את	צה"ל	למדים".	#

ראיון	בתוכנית	"מה	בוער"	בגלי	צה"ל,

כ"ו	שבט	תשס"ז,	14.2.07

התפכחות	רון	בן–ישי

להחזיר	את	צה"ל	למדים

שיירות  "צומת  לשם:  להתרגל  תתחילו 

עציון". בוודאי חלפתם במקום פעמים רבות 

של  הרשמי  השם  זה  מהשבוע  החל  אבל 

הצומת שזכה לכינוי "צומת אפרת צפון".

לרגל יום האזכרה ה–59 שחל בשבוע שעבר 

במועצת  בחרו  נבי–דניאל  שיירת  לנפילת 

גוש–עציון לציין את התאריך בהצדעה לנופלי 

השיירות וללוחמי תש"ח. כשלוש–מאות איש 

ביום שני  השתתפו בטקס המרגש שהתקיים 

בצומת הסמוך למקום ההתבצרות והנפילה של 

השיירה, באירוע חניכת צומת שיירות עציון. 

מירב תשומת  מי שריכזו את  היו  הבאים  בין 

בקרבות  שהשתתפו  לוחמים  קבוצת  הלב: 

גל"צ  כתב  לשעבר   ,)25( הולנדר  ישי 

לענייני צבא והתיישבות, מונה השבוע לדובר 

בתפקידו  יחליף  הולנדר,  יש"ע.  מועצת 

טובה  בשעה  שיוצאת  עמרוסי  אמילי  את 

לחופשת לידה. 

פתח–תקוה,  תושב  במקור  החדש,  הדובר 

מכן  ולאחר  בית–אל  הגבוהה  בישיבה  למד 

את  צה"ל.  לגלי  והתגייס  כהנים  בעטרת 

העיתונאים  בקורס  עשה  שם  דרכו  תחילת 

ולאחר מכן הצטרף ככתב למחלקת החדשות 

של התחנה הצבאית.

והשיכון,  הבינוי  תחום  את  סיקר  בתחילה 

לאחר  ותקשורת.  הנשיא  בית  תשתיות, 

הבינוי  את  לסקר  עבר  חודשים,  כשמונה 

השונים  יש"ע  ביישובי  והתשתיות  השיכון 

ככתב התיישבות וצבא. בהמשך דרכו החל גם 

לערוך חדשות במקביל לעבודתו ככתב. לאחר 

קרוב לארבע שנים של שירות צבאי, )בתקופה 

תקופת  ולאחר  השתחרר  בקבע(  האחרונה 

בתחילת  והצטרף  וחצי  כחודשיים  של  צינון 

השבוע למחלקת דוברות והסברה במועצה. 

"אני  שלנו':  ל'ישע  השבוע  אמר  הולנדר 

שמח מאוד על הזכות שנפלה בחלקי לפעול 

איש  של  תפקידו  ביש"ע.  הציבור  למען 

תקשורת בהנהגת יש"ע הוא לנסות ולקשר בין 

צבורים גדולים, הן בתוך יש"ע והן מחוצה לה, 

שם	חדש	לצומת	ישן

דובר	חדש	למועצת	יש"ע

אוטובוס  על  עלו  הם  לגוש–עציון.  ובשיירות 

שם  לצומת,  עד  בו  ונסעו  ישן,  משוריין  אגד 

קיבלו תעודות הוקרה מראש המועצה שאול 

מופז.  שאול  התחבורה  ומשר  גולדשטיין 

הספר  בתי  תלמידי  גם  חלק  נטלו  באירוע 

בגוש עציון ובאפרת ועובדי המועצה.

אמרה  האירוע  מארגנת  דסברג,  אוריה 

ל'ישע שלנו': "אנחנו מסכמים אירוע מוצלח 

מאוד, לכבוד היה לנו לארח את לוחמי תש"ח, 

התרגשנו לפגוש בהם, לשמוע את סיפוריהם 

מכלי ראשון בשטח עצמו, ובכך בעצם למצוא 

את החיבור בין עבר להווה ובעזרת השם גם 

לעתיד". #

ומקווה שאכן אצליח באתגר הזה. התקשורת 

אבל  הפוליטי  בצד  לעסוק  לפעמים  מרבה 

פה,  חיים  דבר  של  בסופו  שאנשים  שוכחים 

יוצרים, ובונים, ואחד האתגרים הוא להצליח 

ההתיישבות".  של  נוספים  צדדים  ולהראות 

בהצלחה. #

הוקם	 הארגון	 הארגון:	 הקמת	

ההקמה	 רעיון	 שנים.	 עשר	 לפני	

רובין,	 מישאל	 הרב	 ע"י	 הועלה	

הרב	 עם	 יחד	 בשמינית	 ר"מ	

הישיבה	 ראש	 הורביץ,	 אבינועם	

ו–40	תלמידים	ממחזור	ו'	מהישיבה	

הרעיון	 קריית–ארבע.	 התיכונית	

תלמידי	 שיותר	 כמה	 לצרף	 היה	

באופן	 שבוע	 כל	 לצאת	 שמינית	

וביישובים	 בערים	 להתנדב	 קבוע	

ממקום	 יותר	 מעט	 המרוחקים	

דווקא	 יועדה	 התוכנית	 הלימודים.	

לכיתות	י"ב	כשהתלמידים	נמצאים	

והאישית	 בשיא	בשלותם	הנפשית	

ודווקא	אז	מרימה	אותם	התוכנית	

אידיאליסטית	 רוחנית,	 לרמה	

והופכת	את	התלמיד	לנותן.

ובהם:	 מוסדות	 	92 מספרים:	

אולפנות,	 תיכוניות,	 ישיבות	

תיכונים	 ואף	 דתיים	 תיכונים	

המתנדבים	 סה"כ	 דתיים.	 שאינם	

עליהם	 תלמידים	 	5000 על	 עומד	

בראש	 רכזים.	 שלושה	 אחראים	

הארגון	עומד	כיום	הרב	בני	וורצמן	

המוביל	אותו	יחד	עם	צוות	הרכזים	

לעוד	פעילויות	ומתנדבים	מהציבור	

הדתי	ומהציבור	שאינו	דתי.

מקריית	 הפעילות:	 מקומות	

עיר	 בכל	 אילת,	כמעט	 ועד	 שמונה	

השמיניסטים	 מתנדבים	 בישראל	

בתי	 קשישים,	 שונים:	 בתחומים	

הממלכתי	 מהחינוך	 יסודי	 ספר	

והממלכתי	דתי,	חינוך	מיוחד,	מרכזי	

קליטה,	גני	ילדים	רגילים,	של	חינוך	

מיוחד	וגני	ילדים	עם	סיכון	גבוה.

של	 חלומם	 להמשך:	 תכנון	

כל	 את	 לגייס	 בארגון	 הפעילים	

להצטרף	 בארץ	 השמיניסטים	

יפעלו	 בה	 זו,	 חשובה	 לפעילות	

ובכך	 ישראל	 יום	בשבוע	למען	עם	

למען	 מהעשייה	 ויושפעו	 ישפיעו	

האחרים	בחברה.

מההתנדבות:	 קטן	 סיפור	

ברגשות	 אותי	 מטעינה	 "הנתינה	

חיוביים,	בתחושת	ערך	ויכולת	לתת	

לאחר,	'לאורו	נלך'	גרם	לי	להתחבר	

לעצמי	ולאחרים"	)תלמידה	ממקיף	

חילוני	בעיר	יבנה(

חינוכיים	 מוסדות	 קשר:	 ליצירת	

לפרויקט:	 להצטרף	 המעוניינים	

עם	 שמיניסטים	 נלך	 'לאורו	

הפנים	לקהילה',	רח'	חיל	האויר	

60,	פסגת	זאב,	ירושלים.	

טלפון:	02-5854627	

פקס:	02-5853717	

	leoro.net.il	:אינטרנט	כתובת
 leoro2007@walla.com	:דוא"ל

במסגרת המדור 'מבט של הנוער' נפנה מבט אל עבר ארגון 'לאורו נלך' 
- שמיניסטים למען הקהילה, להנצחת דמותו ומורשתו של הרב נריה 
מטרת הארגון היא להביא לידי ביטוי את יכולותיו של הנוער לקדם את 
האידיאלים שעליהם חונך ע"י עשייה למען הקהילה. אריאל פרל )25(, 
ממייסדי הארגון, עזר לנו ליצור מעין תעודת זהות לארגון שהולך וצובר 

תאוצה מיום ליום.

הרצל	בן	ארי

ראש המ"מ קרני שומרון	

שהאוכלוסייה	 פורסם	 לאחרונה	

ביו"ש	גדלה	השנה	ב5.8%	-	למעלה	

הארצי.	 מהממוצע	 שניים	 מפי	

לכאורה	זהו	הישג	גדול	וחשוב.	

הבנייה	 בתחום	 זאת	 עם	 יחד	

דריכה	 רבים	 במקומות	 ישנה	

במקום.	הסיבות	לכך	באות	בעיקרן	

ממשלות	 האחד	 כיוונים,	 משני	

שהכריזו	מלחמה	על	ההתיישבות,	

ע"י	 הדירות	 שיווק	 את	 הפסיקו	

מעט	 את	 וביטלו	 השיכון	 משרד	

נותרו.	 שעוד	 וההטבות	 המענקים	

אך	מסתבר	שמצד	שני	יש	לקיפאון	

שלנו.	 הצד	 וזהו	 נוסף	 צד	 גם	

והאיומים	 הפוליטית	 המציאות	

התכנסות,	 עקירה,	 על	 המוכרזים,	

הביאו	 וכדומה,	 פלשתינית	 מדינה	

לרתיעה,	מצדנו,	הרוכשים	והבונים	

'תרמנו'	 זה	 באופן	 הפוטנציאלים.	

אנו	את	חלקנו	למגמה	זו.

שידענו	 וההרס	 הגירוש	 למרות	

להיאחז	 הרצון	 שעברה,	 בשנה	

ביישובים	 גדל.	 ביו"ש	 ולהתיישב	

דירות	 להשיג	 קושי	 יש	 רבים	

ש'אמנה'	 כך	 כדי	 עד	 להשכרה,	

מעמידה	 להתיישבות	 התנועה	

הלוואות	בתנאים	נוחים	למי	שמוכן	

לבנות	בביתו	דירת	משנה	להשכרה.	

רק	בשנת	תשס"ו	נרשמו	לנישואין	

ביישוב	קרני	שומרון	116	זוגות	כ"י,	

איפה	הם	אמורים	לגור?

וצריך	 אפשר	 הזה	 המצור	 את	

לפרוץ	בדרכים	יצירתיות.

כשבאים	אנו	לשוב	ולעסוק	בבנייה	

ולהזכיר,	 לזכור	 צריכים	 אנו	 ביו"ש	

באידיאולוגיה,	 רק	 מדובר	 אין	 כבר	

זהו	צורך	קיומי	כמו	גם	עניין	כלכלי	

ושומרון	 ביהודה	 בית	 רכישת	 י.	 כדאִ
נכונה	 כלכלית	 השקעה	 גם	 זוהי	

חיים	 באיכות	 בחירה	 וגם	 וטובה,	

במובנה	האמיתי.	עם	מערכת	החינוך	

האנושי	 המרקם	 עם	 המפוארת,	

כדוגמתו	 למצוא	 שקשה	 והקהילתי	

תורנית	 פעילות	 אחרים.	 במקומות	

וחברתית	מסועפת	ומורחבת.

מבין	 פקוחה	 בעין	 שמביט	 מי	

הנזק	 כל	 עם	 ההטבות	 שקיצוצי	

מחסום	 של	 סוג	 הם	 שבכך,	

הקיצוצים,	 אף	 על	 פסיכולוגי.	

ביו"ש,	 בית	 בבניית	 השקעה	

טובה.	 כלכלית	 השקעה	 היא	

עלינו	 ואנו	 מתחלפות	 הממשלות	

המשך	 משימתנו,	 את	 להמשיך	

'הר	 ב"ה	 וההתיישבות.	 הבניין	

לעומת	 עכבר,	 הוליד	 ההתכנסות'	

מתפתחת	 ההתיישבות	 זאת	

ומעצבת	 בונה	 מייצרת	 ומתרחבת	

את	מפת	הארץ	)ואת	זה	מבינים	גם	

מתנגדינו(.

על	כל	אחד	מאתנו	לסייע	בבניית	

ותקיעת	יתד	נוסף	ע"י	רכישת	בית	

או	 יקנה	 בית,	 לו	 שיש	 ומי	 לעצמו,	

ותשכנעו	 תזמינו	 לילדיו.	 יבנה	

למעשה	 להצטרף	 וחברים	 הורים	

ההתיישבות.

את	אהבתנו	לארץ	הראינו	עד	כה	

ומסירות	 הפגנות,	 שונות,	 בדרכים	

נפש,	בכל	לבבנו	ובכל	נפשנו.	עכשיו 

מאודנו'.  'בכל  של  הזמן  הגיע 

קנייה ובנייה להרחבה מאסיבית 

ולמען  וקביעת עובדות, למעננו 

ילדינו - והכי חשוב לעתידה של 

הארץ הזאת.	#

"ובכל	מאודך"	
כי	עת	לבנות	


