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   העיתון הדיגיטאלי היומי של הציבור החרדי

אחרי 2000 שנה:

נחשף ונוקה: אמת המים שהובילה מים מגוש עציון 
לבית המקדש

מדובר באמת מים מימי הורדוס שנבנתה בין גוש עציון לדרום ירושלים ◆ האמה נועדה לספק את צורכי העיר ואת צורכי העולים לרגל

מ יר‡ל לבי‡
מועצה מקומית אפרת ומשרד התיירות חתמו על הסכם, על פיו 
תנוקה אמת המים התת קרקעית שהובילה מים מגוש עציון לבית המק־
דש בימי בית שני. האמה עוברת בימים אלה ניקוי ראשוני לאחר אלפיים 

שנה.
בנוסף תשוחזר האמה בחלקים בהם היא חשופה על צלע ההר ומ־
רכז תיירות שיקום במקום יכלול הסברים על האמה, יספר את סיפור 
עולי הרגל ואתגרי המים באזור. המרכז יהיה נגיש גם לבעלי מוגבלויות 
ויאפשר גם למי שעל כיסאות גלגלים להגיע לכל הפחות לפתח האמה.

מדובר באמה בימי הורדוס נבנתה אמת מים בין גוש עציון לדרום 
ירושלים. האמה נועדה לספק את צורכי העיר ואת צורכי העולים לרגל.
חלק מהאמה שמתחת לאפרת, המכונה ׳אמת הביאר׳ פתוח כבר 

עשרות שנים לביקורים.
אפרת,  המקומית  המועצה  של  מהתוכניות  בחלק  שנים,  במשך 
הופיעו 3 פירים אותם חצבו בימי הורדוס, ושדרכם ירדו אל בסן האדמה 

כדי לחצוב את האמה בחלקים בהם נחצבה בעומק ההר.
חסומה,  היתה  קרקעית  התת  האמה  אולם  חשופים  היו  הפירים 

מלאה עפר ואדמה וללא גישה.
של  הצפוני  בחלק  הבנייה  תנופת  בעקבות  האחרונות,  בשנים 
לפעול  במועצה  החליטו  גילוי  אותו  בעקבות  נוסף.  פיר  נתגלה  אפרת, 
ולנקות את האמה שממוקמת מתחת לבתים בשכונות הצפוניות ולאפ־

שר לטייל בה לאורך כ-500 מטר.
משאבות  כוללים  חודשים  מספר  לפני  שהתחילו  הניקוי  פעולות 
גדולות ומאפשרות התקדמות בקצב מהיר. במקביל קידמו אנשי המו־

עצה מיזם תיירותי שהצליח לסחוף אחריו גם אנשי משרד התיירות.
בהובלת  התיירות  משרד  בין  ההסכם  נחתם  כאמור  אלה  בימים 
המקומית  והמועצה   ,₪ מיליון  יקצה 3.9  המשרד  לפיו  לוין,  יריב  השר 

בשיתוף החברה הכלכלית לאפרת תשלים עם עוד כשני מיליון ₪.
״מזה  בהתרגשות:  סיפר  המקומית  המועצה  ראש  רביבי  עודד 
מתחת  חפירות  מרגישים  אצלנו  מהתושבים  שחלק  שבועות  מספר 
לבית. רק שמדובר ברוך השם בניקיון האמה ובאפשרות לגעת בקירות 
שנחצבו לפני אלפיים שנה. זה מרגש לגלות שאנחנו על צומת חשובה 
של מים, אנחנו מודים למשרד התיירות שמצא לנכון להשקיע בפרוייקט 

חשוב, שמספר על ימים חשובים בהיסטוריה היהודית בישראל״.

מיסיונרים ניסו לחלק ספרי 
מיסיון ברחובות אור עקיבא

רכב עם 4 בני אדם הסתובב ביום שישי האחרון ברחובות שכונת 
אורות וניסה לחלק ספר ועליו כיתוב "המשיח". ההערכה כי מדובר 
במסיונרים, ◆ לא ברור מאיזה ארגון. "זה מטריד, אבל הם לא היו 

מראים מסוכנים או מטרידים", אמר תושב

מ יר‡ל לבי‡
באור  אורות  שכונת 
נסע  השכונה  ברחבי  עקיבא. 
אנשים  עם 4  שחור  ג‘יפ  רכב 
בעב־ שדיברו  סיני.  ממוצא 
רית והציעו לעוברים והשבים 
”המ־ בגדול  כתוב  עליו  ספר 

שיח“.
אורות  שכונת  תושב 
שנתקל בהם, סיפר ל‘מגדלור 
במהירות  נסעו  ”הם  ניוז‘: 
השעה  סביבות  נמוכה  מאוד 

11:00 בבוקר ליד הבית שלי. 
שלי  הילד  עם  הייתי  בדיוק 
אני  אם  ושאלו  אליי  פנו  והם 
לרגע  הסתכלתי  ספר.  רוצה 
תודה‘.  ’לא  להם  אמרתי  אבל 
בנסיעה.  והמשיכו  חייכו  הם 
קצת מטריד שהם מסתובבים 
חומרים  לחלק  ומנסים  ככה 
באין מפריע אבל מצד שני הם 
מטרי־ או  מזיקים  נראים  לא 

דים“.
הת־ האחרונות  בשנים 
המיסיונרים  פעולות  גברו 

מח־ הם  למשל  כך  בישראל. 
לקים חומרים ברכבת ישראל 
ולאחרונה תועדו גם באשדוד, 

הגליל, ירושלים וברעננה.
המי־ ”הקמפיינים 

הזמן“,  כל  נמשכים  סיונרים 
הנא־ בארגון  לאחרונה  מסרו 
נגד  ופועל  מסיון  נגד  בק 
להצלה  ”במחלקה  הפעילות. 
לצי־ וקוראים  שבים  ממיסיון 
למוקד  שעה  בכל  לחייג  בור 
ולדווח  הארגון  של  החירום 

על כל פעילות מיסיונרית“.

הסיפור שלא מוכר:

מרן פוסק הדור ר' ניסים 
קרליץ זיע"א פסק שלא 

לומר 'שמע ישראל'
מרן פוסק הדור זיע"א ליו"ר 'לב מלכה': אל תגידו שמע ישראל עם ילד 

חולה שהוריו ביקשו לנתקו מהמכשירים

מ יר‡ל לבי‡
ומס־ מפתיע  הלכה  פסק 
הגאון  הדור  פוסק  מרן  של  עיר 
ליו"ר  זיע"א,  קרליץ  ניסים  רבי 
אהרון  הרב  מלכה'  'לב  ארגון 
לאחר  מסופר  שליט"א,  אברמן 
פטירתו של מרן פוסק הדור.  על 
פי הפסק: "אסור לומר שמע יש־
ראל ביציאת נשמה עם ילד שמ־
ממכשירי  לנתקו  רוצה  שפחתו 

הנשמה".
בק־ נכנס  היה  אברמן  הרב 
זיע"א  הדור  פוסק  למרן  ביעות 
והיה מתייעץ אתו בכל הנושאים 
לפעילות  הקשורים  ההלכתיים 
טרם  הפעמים  באחת  הארגון. 
הגיעו לבית מרן פוסק הדור בבני 
שאלה  אברמן  הרב  קיבל  ברק 
לפיה  הארגון  ממתנדבי  דחופה 
במ־ חולה  ילד  של  משפחה  בני 
שמתנדבי  מבקשת  הנוראה  חלה 
קריאת  לקרוא  יבואו  הארגון 
החו־ של  הנשמה  ביציאת  שמע 

לה.
המשפ־ בני  את  "שאלנו 
"האם  אברמן,  הרב  מספר  חה" 
ספורים  רגעיו  הרופאים  לדעת 
לומר  למיטתו  מיד  להגיע  וצריך 
המשפחה  בני  ישראל".  שמע 

שבנם  מכיוון  אך  שלא,  השיבו, 
לנ־ רוצים  הם  מהמחלה  סובל 
הוא  וממילא  מהמכשירים  תקו 
יד־ לא  "אני  העולם.  מן  יפטר 
הרב  מספר  לעשות?"  מה  עתי 
לבקשה  להיענות  האם  אברמן. 
ילד  ולזכות  המשפחה  בני  של 
'שמע  עם  מהעולם  שיצא  יהודי 
להיות  לי  שאסור  או  ישראל', 
שותף לכל הדבר הנורא. נכנסתי 
וביקשתי  נסים,  רבי  הגאון  למרן 
לשמוע את דעתו. הוא השיב לי 
חו־ עומק  על  שמעידה  תשובה 
שמע  איתו  לומר  "אסור  כמתו: 
לקצר  לו  מסייעים  אתם  ישראל 

את חייו שהקציבו לו משמים".
שאם  להבין  השכיל  מרן 
הרגע  באותו  לבוא  נסכים  אנחנו 
ויוצא  אותו  ינתקו  המשפחה  בני 
חלילה  גרמנו  במעשינו  שאנחנו 

לדבר החמור הזה.
"הייתה לי ולנו ב'לב מלכה' 
ההנ־ את  לקבל  הגדולה  הזכות 
ני־ ר'  הדור  פוסק  מרן  של  חיות 
סים זיע"א. ואנחנו ביחד עם כל 
בית ישראל נשארנו יתומים ולא 
אומר  נחמה",  לעצמנו  מוצאים 
הרב אברמן יו"ר לב מלכה שהיה 

מבאי ביתו של מרן זיע"א.

ב˜ו רחמי מים מרובים עבור:
יוסף בן יהו„י ‡„ה, חיים יחי‡ל בן יהו„י ‡„ה, 

‡לי בן ‡ירן, מ‡יר בן יהו„י, ‡בנר בן מרים, 
מוהטרם ב מרים

ב‡„יבו: ‡ר‚ון 'להפלל' 
lehitpalel@gmail.com -


