סיפורו של מקום בין שומרון להר

ב

שבוע שעבר עסקנו במעמד אליהו
ונביאי הבעל בהר הכרמל ובשאלה
כיצד אליהו הנביא מגיע לכרמל?
הרי שומרון ומלכהּ  ,יושבים בלב ארץ
שומרון?
הפיתרון נמצא בהמשך הפסוקים.
לאחר שלוש שנות בצורת ה' מצווה על
ל–א ְח ָאב ,וְ ֶא ְּתנָ ה ָמ ָטר
אליהו" :לֵ ְך ֵה ָר ֵאה ֶא ַ
ל–פנֵ י ָה ֲא ָד ָמה" (י"ח ,א') .אליהו יוצא לכיוון
ַע ּ ְ
שומרון .אך אחאב ועובדיה הנביא גם הם
בדרכים ,תרים אחר מזון .נתון זה ממחיש
את עוצמת הרעב :המלך בכבודו ובעצמו
מחפש אוכל! עובדיה ואליהו נפגשים,
ואליהו משכנע אותו להביא אליו את
אחאב .לו התנהל הסיפור כמצופה ממנו,
הרי שבפגישה בין שני היריבים היה ממלא
אליהו את חובתו ,והבטחת ה' לגשם היתה
מתממשת ,אך כאן מתרחש דבר מדהים.
אנו מכירים היטב את הסיפור שאירע,
וחלקנו טועים לחשוב כי התנהלותו היא
טבעית .אך ,שימו לב :אליהו עשה דבר שלא
נצטווה כלל :הוא יוזם מעמד בהר הכרמל,
בו ישתתפו המון עם ישראל ונביאי השקר.

ניתן היה לצפות שאליהו יזום תפילה
המונית לגשם  -וגם זה לא מתרחש.
במקום זאת יש כאן מעין 'תחרות'
בין נביא ה' הבודד למאות נביאי הבעל
והאשרה :מי יצליח לשרוף את הפר השחוט
שעל המזבח .קהל בני ישראל צופה בנביאי
הבעל נכשלים במשימה ,ובאליהו ,שמעצים
את המתח ביוצקו מים על הקרבן ועל
העצים .מעשי אליהו ,שראויים לעיון עמוק
אמורים להזכיר לעם מיהו הא–ל האמיתי,
י–א ָּתה
כפי שמתפלל הנביא" :הַ ּיוֹ ם יִ ָ ּו ַדע ִּכ ַ
ֱאל ִֹקים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל" (פס' ל"ו) .האש פורצת
משמים לעיני ההמון ההמום שנופל על
פניו וקורא" :ה' הוּא הָ ֱאל ִֹקים" (שם ,ל"ט)!
ברגע השיא הזה מנצל אליהו את
ההתעלות הרוחנית של העם ,ומצווה:

פעילויות למבוגרים
בחופשת הקיץ

"ת ְפשׂ ּו ֶאת–נְ בִ ֵיאי ַה ַ ּב ַעלִ ,א ׁיש ַאל–יִ ָּמלֵ ט
ִּ

בבית ספר שדה כפר עציון

ֵמ ֶהם"! העם עושה כדברו ,ונביאי השקר
מורדים אל נחל קישון ונשחטים שם.
נסכם :מעמד נשגב ,תבוסת נביאי הבעל
ומותם .אך עדיין יש בצורת! לא שכחנו
מה אמר ה' לאליהו…" :ואתנה מטר על פני
האדמה"  -וזה טרם התבצע.
אך אליהו שופע ביטחון ומורה לאחאב
לאכול ולשתות כי הגשם מתקרב .הנביא
עולה אל ראש הכרמל ומבקש מנערו
להתבונן אל הים .היכן ראש הכרמל?
האם ב"קרן הכרמל"? האם גבוה יותר? -
לא ברור .סביר להניח שהים שבו התבונן
הנער היה מפרץ חיפה בואכה עמק
זבולון ,ושם ראה ענן קטן שהפך לגשם
רב ,עד שזירז אליהו את אחאב לחצות
את כל העמק ולחזור ליזרעאל שמא
יישטף במים הרבים .אחאב מבצע זאת
מייד .זיכרון צבאו של סיסרא ,שר הצבא

 מחנה נופש הוי אשור שבט אַפּ ִי
 שלהי הממלכה המפולגתכ"ב-כ"ד בתמוז14-16.7.09 ,
 מחנה נופש לימודי
 80שנה למאורעות תרפ"ט
כ"ב–כ"ג באב12-13.8.09 ,
 קמפוס קניוני מואב
בנחלים היידן עליון ,מעבר ארנון,
קניון האבן חמד ,ואדי חודרה ,ג'בל
תנור ,נחל זרד ,נחל ארנון.
י"ט-כ"ג באב9-13.8.09 ,
וכן י"ז-כ"א באלול6-10.9.09 ,
 מסע מפסגת החרמון דרך עמק
החולה אל הגליל העליון הטרק
של הקיץ ,בהדרכת גדי חיימוב
י"ג-ט"ו באב3-5.8.09 ,
לפרטים נוספים על פעילויות הקיץ
בי"ס שדה כפר עציון 02-9935133
או באתרwww.k-etzion.co.il :

לה ה ר ש מ ה
שנת תש"ע
ב עי צו מ ה!

לימודי הטקסט
לימודי הארץ
צילום ועיצוב
קורסים מקוונים
אקולוגיה
העשרה

מרכז מפת”ח
פותח לך כיווני חשיבה חדשים
עם מגוון קורסים המועברים ע”י טובי
המרצים.
בואו לפתוח כיוון חדש לחיים
בואו להפוך כישרון למקצוע.
מתענינים באחד מהתחומים הבאים?
למידע והרשמה02-5320904/5/0 :
or-li@macam.ac.il | rmsela@gmail.com

חינוך
יהדות
בריאות הקהילה

היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות ,מכללת ליפשיץ המכללה האקדמית הדתית לחינוך
רח' בר כוכבא  ,103הגבעה הצרפתית  103ירושלים | טל| 02-5320904/5/0 :
פקס | 02-5327208 :סלולרי| 1 8 0 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 | 052-4295469 :
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הכרמל חלק ב'

בית ספר שדה כפר עציון
אריק הר זהב

במבואה הדרומי של העיירה הדרוזית דלית
אל כרמל נפנה ,וניסע בין עצי החורש היפים
(אלוני תבור בעיקר) ,ובחנייה נרד לתצפית.
כאן ,ברום של כמעט  500מ' ,כשמתחתנו
פרוש עמק יזרעאל ,ובאופק מפרץ חיפה,
לובשים צורה דברי הנביא הניצב בראש
ההר ,ואחאב מלך ישראל החוצה את
העמק# .

הכנעני ,שניגף ונשטף במי נחל הקישון
שבעמק ,ודאי עולה במחשבתו.
כדאי ללמוד על מעמד אליהו הנביא
ונביאי הבעל בכרמל בתצפית מקרן הכרמל,
הידועה בשמה בערבית :מוחרקה (מלשון:
שרוף) .כביש הכניסה אל "דיר אל מוחרקה"
יוצא מכביש  ,672המתפתל על קו פרשת
המים של הכרמל בין מחלף אליקים לחיפה.

∞∞∏≤ sms

‰·Â˘˙‰
·ÌÈÈ„È
˘°ÍÏ

‡ø„·ÂÚ ‰Ê ÍÈ
˘‰Ï‡˘ ÏÎ ÌÈÁÏÂ
·≠¯ÙÒÓÏ sms
∞∞∏≤ ÌÈÏ·˜ÓÂ
‡˙ ‰ÚÈÒ‰ ÏÂÏÒÓ
ÌÈÂÂ˜· ıÏÓÂÓ‰
ÌÈÈÂ¯ÈÚÈ· ¨ÌÈÈÂ¯ÈÚ
≠ Ì‰ÈÈ· ·ÂÏÈ˘‰Â
ÍÏ˘ „ÈÈÏ ˙Â¯È˘È ÏÎ‰
·˙°˙ÂÈ˘ ÍÂ
‡øÁÂÏ˘Ï Ô˙È ˙ÂÏ‡˘ ÂÏÈ
¨‰Ú‚‰ ÈÓÊ ÆÏÎ‰ ËÚÓÎ
¨ÌÈ¯ÈÁÓ ¨‰ÚÈÒ ÔÓÊ Í˘Ó
≠ „ÂÚÂ Â˜‰ ßÒÓ ÈÙÏ ˘ÂÙÈÁ
°ÍÏ˘ ÌÈÈ„È· ‰·Â˘˙‰

ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≤∏∞∞ ∫Èˆ¯‡ ˙ÂÁÂ˜Ï ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó

www.egged.co.il

™ ÌÂÏ˘˙· ÍÂ¯Î ˙Â¯È˘‰
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"היהדות בגולה ,לולא היניקה
שהיא מקבלת מטל החיים
של קדושת ארץ ישראל
לא היה לה בסיס מעשי בעצם,
כי אם על ידי חזון הלב,
המיוסד על ציורים של תקווה
ושל הגות יקר ,מצד העתיד והעבר"

אורות התחייה ,פסקה ח'
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גליון  | 152תמוז תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 19:14
ת"א 19:29
חיפה 19:22
חברון 19:27
שכם 19:19
ב"ש 19:29

צאתו:
20:31
20:34
20:35
20:31
20:32
20:31

ברכת כהנים "וישם לך שלום" בביהכ"נ העתיק "שלום על ישראל" ביריחו  -ר"ח תמוז ,השבוע

על הפרשה חקת
הרב יאיר בן-זמרהרב אולפנת נריה

מרים – על המר והמתוק

ה

שבת אנו נפרדים משתי דמויות ענק
שליוו את בני ישראל במדבר – אהרון
ומרים .הנביא מיכה מעמיד את שלושת
הרועים בשורה אחת "וָ ֶא ׁ ְשלַ ח לְ ָפנֶ ָ
יך ֶאת מ ׁ ֶֹשה
ַא ֲהרֹן ו ִּמ ְריָ ם" (מיכה ו' ,ד') .באופן יחסי משקלה
של מרים מקביל למשה ואהרון גם יחד -
כביאורו של התרגום "לאוראה לנשיא".
משחר ילדותה ,מרים נתפשת כמנהיגה
הרואה למרחוק .כבר בהיותה כבת שש עמדה
מול אביה מנהיג הדור ונתנה לו שיעור באמונה
של שעת משבר :גזירתך קשה משל פרעה!
"עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל",
מעין "בהדי כבשנא דרחמנא לך מאי דמפקדת
עליך מיעבד" .גם שמירתה על התיבה ביאור
אינה סתמית – "וַ ֵּת ַת ַ ּצב ֲאחֹתוֹ ֵמ ָרחֹק לְ ֵד ָעה ַמה
ֵ ּי ָע ֶ ׂשה לוֹ " (שמות ב' ,ד') ובנוסף שיחתה האמיצה
עם בת פרעה .כל זאת ,בזמן של גזירות שמד
ע"י שעבוד קשה ואכזרי ו"כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו"" .מרים היא אפרת"  -הוריה אמנם
קראוה על שם המרירות השעבוד אך באופיה
היא מוסיפה פירות – מפרה ומרבה את כל מה
שסביבה .פעיותיה נותנות תקווה ומזור ברגעים
הקשים ביותר ומכינה את נשות ישראל עם
תופים לזמן הגאולה בעת שאין זמן אפילו להכין
לחם .עיניה הטובות שמזהות אורות באופל

מלון

המשך בעמוד 7

נו
וה אפרת

חופשה
בראש אחר

מלון בוטיק מפואר
בלב אתרי הטבע והתיירות בגוש עציון  15 דק’ מירושלים

אפשרות ללינה והסעה לימי העיון של מכללת הרצוג | מחירים מיוחדים למשפחות

להזמנות | 02-5488440 :פקסwww.efratrc.com | 02-9932566 :

&




ודיבורה המעורר מוסיף חיים וברכה לעולם.
מאידך אנו פוגשים את מרים המביטה
בעיניים שאינן רואות נכוחה ומדברות דיבור
שאינו הגון למדרגתה המביא לידי טומאה
בחינת מוות "וְ ִה ֵנּה ְמצ ָֹר ַעת" (במדבר יב ,י') – חיים
ומוות ביד הלשון ...יש להאיר גם את נפילתה זו
של מרים (מי אנחנו שנדבר )...שאמרה דבריה
דווקא ממקום של אחריות והנהגה.
דיבורה של מרים על אודות ציפורה מופיע
בתורה אחרי "קברות התאווה" .בעקבות תלונה
זו משה רבנו מגיע לנקודת שבר ,אולי ייאוש,
"ה ָאנֹכִ י ָה ִר ִיתי ...לֹא־אוּכַ ל ָאנֹכִ י
בה הוא אומרֶ :
לְ בַ דִּ י לָ שֵׂ את ֶא ָּ
ל־ה ָעם ַה ֶ ּזה ִּכי כָ בֵ ד ִמ ֶּמ ִ ּני"...
ת־כ ָ
(שם י"א ,יב-יד) והקב"ה מעניק לו את שבעים
הזקנים שישאו איתו במשא העם .מרים האחות
הגדולה והמאמינה נזכרת שלפני קצת יותר
משמונים שנה אבא שלה הגיב בייאוש על־ידי
פרישה מאשתו ברגעים של חוסר סיכוי ריאלי
והיא עמדה שם בשביל להחזיר אותו אל במת
האמת האלוקית וצמח ממעשה זה מושיען של
ישראל .האם כאן (בקברות התאווה) משה,
כמו אביו ,מתייאש ו"מנסה לצאת מהמשחק":
ל־א ְר ֶאה ְ ּב ָר ָע ִתי"? אלו אינם
"ה ְרגֵ נִ י נָ א ָהרֹג ...וְ ַא ֶ
ָ
ריכולי שבילים  -זו דאגה ואחריות מעיניים

חדשות ישע
רשות הביקור

בכירי רשות השידור
סיירו ביו"ש

לנדנסברג ,מנהל המחלקה למורשת ישראל
בערוץ הראשון שלומי גולדברג ,מפיקת מבט
שני שוש רבן ,ועוד כעשרים כתבים עורכים
ומפיקים נוספים .הסיור החל במרכז המבקרים
החדש בבנימין – 'נחלת בנימין' בו שוכן יקב
פסגות .הם פגשו את מנהל היקב יעקב ברג,
ואת ראש המועצה האזורית בנימין ,אבי רואה,
על כוס יין וגבינות מתוצרת האזור.
לאחר מכן המשיכו בכירי הרשות ליישוב
קידה ,נפגשו עם התושבים ,ועמדו מקרוב על
האתגרים העומדים בפני הקהילה במקום.
ביישוב עלי קיבלו אנשי התקשורת סקירה
מדינית מיו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,ואכלו

בכירי ומנהלי רשות השידור הגיעו ביום שישי
שעבר לסיור בהתיישבות בבנימין ובשומרון
כאורחי מועצת יש"ע והמועצות האזוריות.
הסיור החל מיד בתום מהדורת חדשות
השעה  8בקול ישראל ,לאחר שמגיש יומן
הבוקר ,אריה גולן סיים את שידורו והצטרף
למשתתפים בסיור ובהם מנכ"ל הרשות מוטי
שקלאר ,נציגים מהרדיו :מנהל קול ישראל
אריה שקד ,מנהל רשת ב' מוטי אמיר ,רכז
מרכז החדשות של קול ישראל ,ניקולא
רוזנבאום ,הכתב לענייני התיישבות ,אופיר
ברק ,הכתב לענייני ערבים גל ברגר ,מנהל
רשת מורשת אבי שמידט ,ומנהל קול המוסיקה
אבי חנני ,ומהטלוויזיה מנהל התוכניות בערוץ
הראשון אלי בבא ,מנהל תחום התעודה ,איתי

ארוחת צהריים במרפסת התצפית בקרון בגבעת
היובל ,יחד עם יו"ר הוועד המקומי קובי אלירז,
ועם דוברת היישוב ,תמר אסרף.
ביישוב ברוכין נפגשו מנהלי רשות השידור
עם ראש המועצה האזורית שומרון גרשון

של הילדים חולה
מגדל אותם בכוחות עצמו ,אמם רונם של שלושת
חס
ה
מ .אב לשלושה ילדים ם .בעקבות כך דואג הוא לבדו ל צריך לעבור ניתוח
כל התורם  360שקלים
ו
לו
רג
ב
שה
ואינה יכולה לטפל בילדי אצל מ .גידול ק
למקרים קשים אלו יתפללו
מיום ליום .ובגלל
תגלה
עבורו מנין תלמידי חכמים
ילדיו… לפני תקופה ה הכלכלי והבריאותי הולך ומדרדר להאכיל את ילדיו
מה
ב
לו
אין
 40יום בכותל המערבי
תו
לכריתת רגלו ...ומצבו פוליו ומטיפולי אש
וחומוס ולפעמים
מטי
חם
החובות שרובצים עליו בשבת אוכלים הילדים רק ל ץ' .בביתו מחסור
ריק -ללא סנדווי
ות להם בגדים –
ות מצטברים של
קנ
יק
או ל ית הספר הולכים הילדים עם ת לו בעקבות חוב
אשה
א
למ
נה
ור
אף לב
סג
אם
מל והמים רוצים ל
לחמש
ול ואף את החש
ילדות
נס את משפחתו
גד
סבל אשר עברה בחייה
וד על רגליו ולפר
תקופה ארוכה.
רב,
בת
חי
לה
תו ,ועזרו לו לעמ
היה זה
ואת משפח
בע
ייו .תרמו לקרן 552
ל לה שסבל מהמחלה
הצילו את מ .הסבל שעבר בח
”ע
ו
הו
בכבוד אחר כל
צא
ות
ה
טי
פולים
היו
 )$ 100.000ו מרובות (בערך
והשאיר אותה לטפל לבד במשפחה כעבור תקופה נפטר
הקשים שעב
לה חובות על רה .לפני זמן מה חיתנה את אחת מבנותי שבורה ורצוצה מהימים
ה-
לצאת מהמצבחובותיה עד אשר נשארה ללא פרוטה ואף אבל כל זה רק הוסיף
ל
הקשה אליו נקלעה  -תרמו לקרן  546לא פת לחם .עזרו לה
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הקפאת הבנייה ,לנוכח הביקושים ההולכים
וגוברים של משפחות הרוצות להקים את ביתן
בעיר ,ואת ההתמודדות עמן .במהלך הביקור
בקאנטרי קלאב ,כאשר נכנסו לחדר הכושר
החדיש ,הופתעו בכירי רשות השידור לגלות
שבכל מסכי הטלוויזיות האישיות הצמודות
למתקני הכושר רואים את הערוץ הראשון
שבאותה שעה שידר תוכנית מסורת בהנחייתו
של ...שלומי גולדברג ,שהשתתף בסיור# .

מסיקה שהסביר את האבסורד בהכנסת היישוב
תחת הגדרת "מאחז" ועל משמעויות הקפאת
הבנייה באזור.
את הביקור סיימה הקבוצה בקאנטרי קלאב
החדש באריאל במפגש עם ראש העיר רון
נחמן ,ששימש בעבר כמשנה למנכ"ל רשות
השידור .נחמן דיבר על המגוון האנושי הקיים
בהתיישבות ,וחשף את המצוקות הקשות
העומדות בפני אריאל כתוצאה ממדיניות

ראש חודש תמוז

תפילה מרגשת בביה"כ "שלום על ישראל" ביריחו
בשירה וריקודים עם ספר התורה לאוטובוס .בין
הנוכחים היו חברי הכנסת אורי אריאל ואריה
אלדד ,ראש המועצה האזורית בקעת הירדן מר
דוד אלחייני ,ארנה קבוס ,ממובילות הפעילות
למען חידוש ההתיישבות ביריחו וסביבותיה,
וקהל מכל רחבי הארץ.
מדובר ביוזמה המתקיימת זו הפעם השנייה
בתקופה האחרונה – בתיאום ובאבטחת כוחות
הביטחון .המארגנים והפעילים למען השמירה
על מורשת המקום מקווים שהיא תהפוך לנוהל
קבוע של תפילת ראש חודש מדי חודש בחודשו
לקראת חידוש ההתיישבות היהודית ביריחו# .

עשרות אנשים נשים וטף הגיעו ביום שלישי
האחרון לביקור מרגש ותפילת ראש חודש
תמוז בבית הכנסת העתיק ביריחו – שלום על
ישראל
הקבוצה יצאה בשעות הבוקר המוקדמות
מהיישוב מבואות יריחו ,עברה סמוך לבית
הכנסת העתיק בנערן ,והגיעה לבית הכנסת
ב'עיר התמרים' ששופץ לאחרונה על־ידי
הרשות הפלשתינית.
המשתתפים הביאו למקום ספר תורה שניצל
משם במאורעות ראש השנה תשס"א ,וקראו
בו את הקריאה לראש חודש .באוויר הורגשה
התרוממות רוח רבה ,ואף נישאו תפילות
לחידוש היישוב היהודי ביריחו.
לאחר התפילה עלו המשתתפים לבית
המדרש של הישיבה ששכנה במקום מלפני
הסכמי אוסלו ולאחריהם – עד לפרוץ הלחימה.
במקום מצויות ספריות עם ספרי בית המדרש
שהשתמרו ושרדו .הבאים קיימו לימוד קצר
מתוך אורות התשובה על עניין השמחה ,ושבו

לאיציק ואביטל שושן

מזל טוב
לרגל נישואיכם
בית מועצת יש"ע
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יש"עמדה

מליאת יש"ע

מליאת יש"ע המתחדשת
התכנסה בראשית השבוע
בקרני שומרון לדון
בהתפתחויות המדיניות שעל
הפרק ובאתגרים העומדים
בפני מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון.

מדיניות הממשל האמריקני הנוכחי.
כמו כן ,החליטה מליאת יש"ע
המתחדשת לנסח את עמדתה
המדינית-התיישבותית אל מול
תוכניתו של ראש הממשלה .בסיום
כינוס המליאה הצביעו החברים על
הצעת ההחלטה הבאה:

בכינוס נרשמה נוכחות מרשימה
של מרבית חברי המליאה המורחבת.
את הדיון פתח המארח ,ראש
המועצה המקומית קרני שומרון
הרצל בן ארי ,ולאחריו מסר יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין סקירה בנושא
המדיני ,משמעויות נאומו של
בנימין נתניהו ,וכן ההתמודדות עם
המשך הקפאת הבנייה והאיום על
המאחזים.
חברי המליאה העלו הצעות
שונות לפעולות בנושאים השונים
ובהן המשך בנייה בכל רחבי
יהודה ושומרון חרף הקפאת
הבנייה ,והתנגדות לדיון כלשהו
עם הממשלה לגבי נושא הסדרת
המאחזים עד להסרת גזירות
הקפאת הבניה ואישור תוכניות
תב"ע ליישובים ותיקים .בכינוס
נדונה אפשרות של פעילות
הסברתית בארצות הברית לנוכח

מליאת יש"ע המתחדשת
שבה וקובעת כי ארץ ישראל היא
ארצו של העם היהודי לדורותיו
משחר ימיו ,ואליה נכסף בכל
שנות גלותו ,ולו הזכות הבלעדית
לריבונות עליה .אין רשות לאיש
לוותר על זכותו-חובתו של העם
היהודי על ארצו .זכות זו אינה
ניתנת להפקעה והיא עומדת
לעד.
לאור זאת ,ליהודים זכות לרכוש
קרקעות בכל רחבי ארץ ישראל,
להתנחל בהן ולשכון עליהן לבטח.
חובה על מדינת ישראל לפעול
להגשמת יעדים אלה .לאיש אין
זכות להכריז על מתן ריבונות
לגורם זר על חבלי ארץ אבותינו,
קל וחומר לא לאויביה של מדינת
ישראל המבקשים להשמידה ,ואף
לא להכיר בזכותו של עם אחר על
חבלי ארץ אלו.
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המתחדשת בקרני שומרון

מליאת יש"ע שוללת מכל וכל
את דבריו של ראש הממשלה
בנימין נתניהו בנאומו על הכרה
במדינה פלשתינית ,דברים אשר
גרמו לנזק מדיני חמור ומהווים
פגיעה ערכית חינוכית ארוכת
טווח.
מבחנה של הממשלה והעומד
בראשה יהיה חזרה לדרך פיתוח
מפעל ההתיישבות החלוצי
ביהודה ושומרון.
חרף הלחצים והקשיים
מבית ומחוץ חובה על הממשלה
ועלינו  -הרשויות ביהודה
ושומרון והתושבים  -לפעול

בכל דרך לריבוי פיתוח וחיזוק
ההתיישבות.
יש"ע המתחדשת קובעת כי
הדיבורים על עקירת יישובים
ושכונות המכונים מאחזים הינם
כסות להריסת יישובים שהוקמו
על-ידי ממשלת ישראל .הנושא
הוא פוליטי ,והטוענים כאילו
מדובר בבעיה משפטית כביכול
עושים שימוש ציני ומניפולטיבי
בערך שלטון החוק .אל לה
לממשלה לבצע מהלכים לא
אחראיים ולא מוסריים אשר
יפגעו באותם חלוצים המוסרים
נפשם בנקודות היאחזות אלו# .
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·¯ ÈÏÈÏ ˙Â‡˜˘Ó
‡ÌÂ˜Ó· ÌÈÚÂ¯È

ÂÊ ‰Ú„ÂÓ ‡È·ÓÏ

אירועים במקום

˜¯˘Î ∞∑∑≠μ¥∞πμ≤∏ ßÏË ¨È¯Ë‡˜Ï ‰ÒÈÎ· ¨± ‰„ˆÓ ʻÁ¯ Ï‡È¯‡ ‰Ù˜‰Ù
המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8613

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יעקב ספיר חלק א' השד"ר מוילנא בקהילות תימן

ה

רב יעקב הלוי ספיר ,תלמיד חכם ,חוקר
כתבי יד ושד"ר מטעם כולל הפרושים
נולד בשנת תקפ"ב ( )1822בעיר
אושמיאני בבלארוס שבמחוז וילנא.
בגיל  10עלה לארץ ישראל כנער צעיר עם
הוריו שהיו מעדת הפרושים ואשר התיישבו
בצפת .כחודש לאחר עלייתם מת אביו ושנה
לאחר מכן מתה אמו .בהיותו בן  12היה עד
ראייה להתנפלותם של פלאחי הגליל על יהודי
צפת בסיוון תקצ"ד .)1834( ,עקב רעידת
האדמה שהתחוללה בצפת עזב את צפת בר"ח
אלול תקצ"ו ( )1836ועבר לירושלים .הרב ספיר
למד בישיבותיה של ירושלים באותה העת
ונשא לאישה את בתו של ר' שלמה זלמן הכהן.
בתחילה היה מלמד בתלמוד תורה של עדת
הפרושים ואחר כך סופר העדה וכן מזכיר עדת

הפרושים בירושלים .באותה העת היה כותב
שירים לכבוד נדבנים ואורחים מכובדים שבקרו
בארץ ישראל .כך למשל פרסם את השיר 'כנף
רננים' לכבודו של משה מונטיפיורי .כמו כן
פרסם מאמרים רבים בעיתון 'הלבנון' שהוציא
לאור חתנו יחיאל ברי"ל.
כתיבת השירה והמאמרים לא היו רק על מנת
להתפרנס .הרב ספיר היה סקרן ורצונו היה עז
לצאת את חומות העיר ומהסמטאות הצרות
של ירושלים ולגלות מראות ואנשים חדשים
שלא הכיר .חינוכו של הרב ספיר שהיה לפי
שיטתם של תלמידי הגר"א היה מורכב משילוב
של מקרא עם תלמוד ושימוש בשיטות חקירה
אפילו בלימודי קודש .הוא היה שומר מצוות
נאמן ותלמיד חכם אך עם זאת ,חוקר ומתעמק
בענייני לשון ,דברי הימים והוויות העולם.
נפשו ,נפש משורר מאמין סלדה מקנאים
ומאפיקורסים כאחד כפי שכתב על עצמו
בשנינה" :המתחסדים יקראו אחרי מתחכם,
והמתחכמים יחשבוני לפתי וסכל ואני בעיני לא
זה ולא זה."...
בי"ג תמוז תרי"ח ( )1858עזב את ירושלים
וירד ליפו ומשם הפליג לאלכסנדריה על־מנת
לגייס כספים לבניית בית הכנסת 'החורבה' על
שם רבי יהודה החסיד בירושלים .ממצרים תכנן
להמשיך להודו ומשם לאוסטרליה ,אך במהלך
המסע נאלץ לרדת מהאוניה בתימן כיוון שכספו
נשדד ממנו ולא יכול היה לשלם את דמי המסע.
יהודי תימן עוררו את נפשו וסיקרנו אותו עד
מאוד והוא סייר ברחבי תימן במשך שמונה
חודשים .במהלך מסעו עבר ספיר בערים:
ג'רואח ,חג'רה ,מצ'מר ,מנאכה ,יפפיד קרית
אל קאבל ,שבאם ,תלא ,כוכבאן ,צנעא ,עמראן,
כחלאן ,חג'ה ועדן .מעדן הפליג במסלול המקורי
להודו ולאחר מכן ביקר באוסטרליה ,ניו זילנד
וציילון .מקץ ארבע שנים ותשעה חודשים חזר
לארץ ישראל בט"ו באייר תרכ"ג ( .)1863כשחזר
מאוסטרליה דרך עדן כתב את ספרו 'אבן ספיר'

רהיטים ...זה ברויאר!

ריהוט
לחתן וכלה

1י+נם1
ח
זרון פולירון
עמ

מבצ

בקניית

חדר שינה
לכל המביא מודעה זו

רהיטי ברויאר

סטריפ

עבודה עברית
אספקה בכל רחבי הארץ!

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

מתנה

רח' החושן  ,1ת"ד 562
קדומים 44856
טל' 09-7921140
פקס' 09-7921017
שעות פתיחה8:00-22:00 :
בתיאום טלפוני09-7921140 :

www.birkonim.co.il

02-9973875

malkib@netvision.net.il | www.broyer1.co.il
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הוא מעביר דרך מבחן ביקורת ומתאר בכישרון
תיאור אומנותי של משורר בהומור דק ובלשון
שוטפת .אולם יש בו מלבד עין רואה ושכל
בוחן גם לב רגש מלא אהבה לנושא הסתכלותי
ותיאורו .הוא מתמזג עם יהודי תימן ונעשה
כאחד מהם .הסתכלותו והתעניינותו מקיפות
הכול :הווה ועבר ,אורחות חיים ואמונה שבלב,
ארץ ויושביה ,יהודים וגויים ,מדות ומעשים,
יחסים בין שלטון לנתיניו ,שבין יהודי לערבי,
שבין איש לאישה ,בין עשיר לעני ,בין יהודי
הבירה ליהודי המדינה ,מסחר ומלאכה ,אכילה
ושתייה ,לבוש ודירה ,חול ושבת ,מועד ועצרת,
תורה ותפילה ,דעת זקנים וחנוך בנים  -אין
תופעה שבחיי היום יום שאינה מושכת את ליבו
ואין מעשה שאינו כדאי בעיניו להסתכל בו.
לשם הסתכלות הוא מוכן תמיד לצאת מגידרו
ואף לסכן את נפשו ."...תיאוריו בוודאי שעוררו
את האקדמיה הצרפתית לשלוח את החוקר
יוסף הלוי לחקור את הכתובות השבאיות בתימן
ונוסעים אחרים לילך בדרכו .אבל מה שחשוב
מכך ,הוא עורר את יהודי תימן לעלות לארץ
ישראל והכשיר את ליבות יהודי ארץ ישראל
לקבל את אחיהם מתימן .ספר מסעותיו של
ספיר שימש אפוא מעין הקדמה לעליית יהודי
תימן בשנת תרמ"ב ' -אעלה בתמ"ר' (.)1882
הוא גם היה הראשון שהעניק תיאור ממצה של
חיי היהודים בהודו ובאיי האוקיאנוס השקט# .

על מסעו לתימן ועל הקהילה היהודית שם.
בספרו זה אשר יצא לאור בשנת תרכ"ד ()1864
פרסם גם מחקרים על כתר ארם צובא וכן על
כתבי־יד אחרים של התורה והמקרא ,אך עיקר
חשיבותו היה בחשיפתם של אורח חייהם של
יהודי תימן ,מנהגיהם והמסורת אותה החזיקו.
וכך כותב חוקר תולדות היישוב בארץ ישראל
א .יערי בספרו 'שלוחי ארץ ישראל לדורותיהם'
על חשיבות ספרו" :המעולה בספרי המסעות
שיצא מידי שליח ארץ ישראל הוא בלי ספק ספר
מסעותיו של ר' יעקב ספיר...סגולות מיוחדות לו
לנוסע זה המשוות ערך מיוחד לספר מסעותיו.
בראש כולם מידת האמת שבו ,המתבטאת גם
בזה שאין הוא חס 'לכסות דבר פשע גם אחינו
בשרנו ולהעלים ולכבוש דבר אמת' ואף אינו
מחפה על חולשות עצמו .עיניו פקוחות לרווחה
לראות כל מה שכדאי לראות ואוזניו קולטות
כל מה שראוי לשמוע ,התעניינותו רחבה,
הסתכלותו חודרת לפרטי פרטים ואת הכול

המשך אי"ה בשבוע הבא

מרים – על המר והמתוק
המשך מעמוד השער

הרוצות בתיקון המציאות שבתוך הקושי יש
לחפש את הישועה שתצמח .אלא שכאן הקב"ה
מעמיד אותה על הטעות :משה רבנו זה באמת
משהו אחר! אפילו את בגודלך לא מכילה את
האספקלריה המאירה הזו.
עם הסתלקותה של מרים ,העם צמא למים.
העדר המים המרווים את הצימאון ,הם ביטוי
גשמי-חומרי לצימאון שנוצר עם מותה של
מרים שהרוותה בימים המרים במצרים ובנדודי
המדבר כמורת הנשים (עפ"י התרגום במיכה)
לא רק כמלמדת פרונטלית אלא כמסכת חיים
המעידים עליה ומקנים לאחרים יותר מאלף
שיעורים .אלו הם מים מהסוג שישעיה הנביא
מדבר על שאיבתם בששון ממעייני הישועה

והתרגום דורש אותם "ותקבלון אולפן חדת
בחדוא מבחירי צדיקיא" .כזכור ,הקב"ה בנה
למילדות בתים וחז"ל מבינים שבית המלכות
יצא ממרים על־ידי שנישאה לכלב משבט יהודה
אבי המשיח שבבית מדרשו מסוגלים להפוך
"חשוכא לנהורא ומרירו למתיקו" .היכולת
להתבונן במציאות ולא להתבלבל ,להביט
אל האופק העתידי ולגזור ממנו את המעשה
העכשווי ,להפוך מרירו למתיקו כל אלו נוסדו
אצל אם הבית הזה – מרים!
מדמותה של מרים נברך את בנות אולפנת
נריה שבשבוע שעבר ציינו בחסדי ה' את סיום
מחזור א' – ישלח ה' את ברכתו בבארה של כל
אחת מכם ויצליח כל מעשה ידיכן# .
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מבט להתיישבות
מכון 'משפטי
ארץ' בעופרה

מ

כון 'משפטי ארץ' בעפרה ,בית
מדרש לדיינות ומחקר תורני,
הוקם בחודש אלול תש"ס,
ומשמש כתובת משפטית למי שמעוניין
בחוזים וייעוץ משפטי על פי ההלכה וחוקי
המדינה .את חזון המכון תמצת העומד
בראשו ,רב היישוב עפרה הרב אבי גיסר,
במילים" :כדי שהדין יהלך שלוב יד
עם החיים הוא חייב להיות ניכר ונודע
בהבנתו את החיים ,בשליטתו בתחומי
הידע הרלוונטי ובהתחשבותו בסדרי
החיים .בעלי הדין חייבים לבטוח בבית
הדין בשליטתו בכל אלה ...מכון משפטי
ארץ עפרה  -מכון גבוה להלכה
ומשפט שם לו למטרה נשגבה את כל
האמור לעיל .בבקשנו לגדל תלמידי
חכמים דיינים מומחים בדיני ממונות
ובחתירתנו לדון 'דין אמת לאמתו'"...
למכון צוות מחקר שבראשו עומד הרב
ד"ר איתמר ורהפטיג ,החוקר נושאים
תורניים במטרה שהמשפט העברי יהיה
למערכת חיה ומתפתחת במדינת ישראל.
קהלי היעד הם :הציבור הרחב ,דייני בתי
הדין ,לומדי המשפט העברי וכן חברי
כנסת.
בין נושאי המחקר :חוזים על פי ההלכה
 שמטרתו הגברת המודעות לחשיבותשבחתימה על חוזים על פי ההלכה ,כתיבת
חוזים שכאלה והפצתם בציבור הרחב.
שו"ת משפטי ארץ  -תשובות לשאלות
בנושא דיני ממונות דרך אתר מורשת.
חוות דעת לוועדת חוקה  -שותפות
בדיונים על החוקה בוועדות הכנסת תוך
הצגת עמדת המשפט העברי ,בשיתוף
ארגון יסודות .זאת בנוסף ,לכתיבת ניירות
עמדה בנושאים שונים ,כתיבת מאמרים
עיוניים ומעשיים ,ועוד.
לאחרונה חבר המכון המשפטי בעפרה
לרשת בתי הדין "ארץ חמדה גזית"
בנשיאות הרב זלמן נחמיה גולדברג והרב
יעקב אריאל ,רבה של רמת גן ולעמותת
"הליכות עם ישראל' ,בראשות הרב ד"ר

רצון ערוסי בהקמת פורום בתי הדין
לממונות.
המטרה העיקרית של הפורום ושיתוף
הפעולה מתמקדים בסיפוק חלופה
אטרקטיבית למעוניינים בפתרון משפטי
לסכסוכים כספיים במסגרת יהודית ,יעילה
וידידותית.
בית הדין לממונות פועל מכוח חוק
הבוררות ופסקי הדין שלו ניתנים לאכיפה
ע"י ההוצאה לפועל .בהסכם הבוררות
של פורום בתי הדין לממונות ,מסמיכים
הצדדים את בית הדין לחייב תשלום עבור
נזקים עקיפים ("גרמא") וכן בתשלומי
הוצאות משפט ,על פי שיקול דעתו .כמו
כן הוסדר באופן ברור מעמדה של חברה
בע"מ.
פורום בתי הדין פועל בימים אלו לעידוד
אנשים פרטיים ועסקים לחתום על חוזי
עבודה או מכירה וקנייה שמוכנס בו סעיף
שאומר שבכל מקרה של סכסוך משפטי
או מחלוקת יידון הנושא באחד מבתי הדין
לממונות .לקריאה זו שותפים רבה של
קרית ארבע-חברון ומראשי ישיבת ההסדר
הרב דוב ליאור ורב העיר רמת גן ,הרב
יעקב אריאל.
לארגונים החברים בפורום ,בתי הדין
שפרוסים במקומות שונים בארץ .יצירת
הפורום מאפשרת נגישות רבה לכל תושב
להגיע לבית הדין הקרוב למקום מגוריו.
מגוון הנושאים בהם דנים בתי הדין רחב
מאוד :תביעות נזיקין ,דיני עבודה ,חוזים
שונים ,סכסוכי שכנים ועוד# .
לפרטים נוספיםwww.fbdin.org.il :
או בטלפון 077-2158215

מצפה דני
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ילדים שלנו זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את
ארצנו הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

פיתרון החידה מהשבוע שעבר :מכתש רמון הוא מכתש השחיקה (שנוצר מזרימת מי משקעים על
שכבות הסלע ולא מפגיעת מטאוריטים) ,הגדול מסוגו בעולם .המכתש נמצא בנגב יחד עם ארבעה
מכתשים נוספים ומהווה תופעת טבע ונוף ייחודית .על קצה המכתש מצויה העיירה מצפה רמון.
הסברה כיום היא שהמכתש נוצר משחיקה של שכבות סלע רכות הנמצאות תחת שכבות קשות יותר -
מרכז המכתש היה בעבר ראשו של הר ,שפתי המכתש פונות עדיין אל ראש ההר שכבר לא קיים ,ופנים
ההר נשחק והפך למכתש .אורכו של המכתש כ– 40ק"מ ,רוחבו המרבי כ– 9ק"מ ועומקו היחסי כ–400
מטר .מקור השם רמון הוא ככל הנראה "ראמאן" כינוי לרומאים שעברו באזור זה בדרך הבשמים .את
הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות הפקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון
החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
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המיוצרים ביהודה ושומרון ובקרב מפוני גוש קטיף

חדש לבנים
בירושלים

מכינה למנהיגות
ע"ש רס"ן בניה ריין

מיועד לבני ש"ל
באגודות להתנדבות
סטודנטים  Øבוגרי י"ב
פעילות ענפה של הווי חברתי∫ טיולים¨ שבתונים¨ סיורים
לימודיים¨ סדנאות∫ תרפיה באמנות¨ דרמה¨ מנהיגות¨
העשרה חברתית
בכל מקום שבו תבחרי לעשות שירות לאומי¨ תוכלי
לעשות זאת בשילוב המדרשה עם הפנים לקהילה¨
בשכונות ועיירות פיתוח Æאפשרות לתקנים דרך
האגודה¨ בת עמי ועמינדבÆ
מקום הלימוד∫ ירושלים
הכרה אקדמית למתמידות בתכנית ע"י מכללת
ליפשיץ¨ אוניברסיטת בר-אילן ועודÆ

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על≠ידי צוות רבנים ורבניות¨
מתוך חזון להקמת מרכז לימודי ייחודי אשר יענה על
הצמא המבורך של בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש
כלים לבניית הבית היהודיÆ
להיבנות כדי לבנותÆÆÆ
ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות לאומי עם
מדרשה Æבבוקר מתנדבות בקהילה Æאחר הצהרים
חוזרות למדרשה לבנות את עולמן הפנימי והרוחניÆ
נושאי הלימוד∫ הלכה¨ חסידות¨ זוגיות¨ מדרש¨ אמונה¨
תנ"ך¨ מוסר¨ תושב"ע¨ מ ֻדעות ועוד
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