ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

17:14
17:15
17:13
17:15
17:13
17:16

ירושלים 16:00
תל אביב 16:15
16:03
חיפה
16:06
חברון
16:04
שכם
16:16
ב"ש
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הרב פלאם חלק ב'

חיבת הארץ

וראשו מגיע השמימה
סיפורו של מקום

2
4
6

סיור סיעת הבית היהודי וראשי מועצת יש"ע באפרת על רקע הקפאת הבניה

כשבשמאל תמכו בחברון

על הפרשה ויצא

יש " עמדה

הרב בני נכטיילר מזכ"ל תנועת בני עקיבא וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

"ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"

מי שביקש הוכחה נוספת על
הכוונות האמיתיות של הממשל
בוושינגטון קיבל אותן בשבוע שעבר
לאחר הסערה והגינויים בעולם –
מהבית הלבן דרך האיחוד האירופאי
ועד למדינות ערב ,בעקבות אישור
הועדה המקומית לתיכנון ובנייה
בירושלים לבנייתן של  900יחידות
דיור בגילה .מה שהחל אולי כצעדים
טקטיים כדי לנסות ולהפחית את
הלחץ האמריקני ,הפך למדיניות
שבה ממשלת ישראל מוותרת על
ריבונותה וסמכותה לבנות בבירתה,
ירושלים .בין עפרה לגילה ,בין
ברוכין לתלפיות ,אריאל או פסגת
זאב ,הכל קפוא.

ב

תפילת הגשם אומר הפייטן" :זכור
טען מקלו ועבר ירדן מים ,יחד לב וגל
אבן מפי באר מים .כנאבק לו שר בלול
מאש וממים ,לכן הבטחתו היות עמו באש
ובמים -בעבורו אל תמנע מים".
האירועים שאנו מציינים בתפילה
מלמדים אותנו על גדולת יעקב אבינו
חציית נחל יבוק והמאבק עם המלאך שם
זוכה יעקב לשם ישראל .לכן אפשר להבין
את הזכות הגדולה שבעבורה מבקשים אנו
מה' שיתן לנו גשם .אך אנו מציינים גם את
האירוע מהפרשה שלנו שיעקב אבינו מגיע
לבאר ומוצא שם רועים שמחכים עד שכולם
יתאספו כדי לגול את האבן מעל פי הבאר.
יעקב אבינו כשרואה את רחל באה עם הצאן
מצליח לבד להוריד את האבן .קשה להבין
מה מיוחד כאן ,מה הזכות הגדולה שיש לנו
בגלל שיעקב אבינו היה אדם חזק שמצליח

להרים אבנים כבדות.
באותה מידה קשה על פירוש רש"י" :ויגש
יעקב ויגל  -כאדם שמעביר את הפקק מעל פי
צלוחית להודיעך שכוחו גדול" -האם חשוב
לנו לדעת שיעקב אבינו היה גיבור בעל כח
פיזי עד כדי כך שאבן גדולה וכבדה בשבילו
היא כמו פקק פשוט .שמעתי שמסבירים זאת
דרך סיפור של חסידות נובהרדוק ,מספרים
על חסיד שזכה בלוטו ,שאלו אותו חבריו
כיצד הצליח? ענה להם" :ראיתי בחלום שני
מספרים  12ו  13 -חיברתי אותם ביחד – יצא
לי  24וזה המספר שבחרתי".
 .נדהמו חבריו ואמרו לו" :אבל ביחד זה 25
"צחק החסיד וענה להם" :איזה מזל שאני לא
יודע חשבון" .הסיפור מלמד שלפעמים אי
אפשר להצליח אם עושים חשבונות ריאלים.
הרועים צדקו צריך מספר רועים כדי להרים
את האבן  -זה ההגיון הפשוט  -אבל יעקב
» המשך בעמוד 3
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¬¬¡««¥¡¬¢

¬¸ · ¶¢¤§ª°£·§¢µ£¤§¥ª§¸¡§°
j¯¢§§ª§ «§¡ª§«°¸£¥²·¬ª¸£²§¡°k

|§°¶ ¢¸£¡£«§¦¶²ª
rwrovwryxvw|j¸§¡£¢§k

¡¬«¥
©¡

|¥£¸§²¢£ ¢§®ª ¢¬·¶¢

®rwrovuusrrr|j¸®§¸®k¡¬¥¸£

&

c«£ª¥«§· ¢ª££

¬ §¶·°
«¡¸£µ
¬£
°
¡§ §¸²¬£

יש"עמדה

על פי מדיניות השמאל .כאילו לא היו בחירות,
כאילו לא התחלפה הממשלה.
היו כאלה שרצו להרוויח זמן ,היו כאלה שרצו
"להוריד מהגב" את האמריקאים ,ולהנמיך את
הלהבות ואת הלחצים ,וסברו שבאמצעות
רטוריקה ונאומים ,במהלכים טקטיים כאלה
ואחרים ,יצליחו לעשות זאת .אך כפי שהזהרנו
בעבר ,וכפי שההיסטוריה המדינית מלמדת
אותנו – לחץ גורר לחץ .ויתורים משדרים חולשה
וכניעה ,ומזמינים לחץ נוסף – גדול יותר.
וכך במקום לדבר "שמאל" ולפעול בשטח
על פי מדיניות הימין ,בפועל ממשלת ישראל
התבלבלה ולמרות כמה הצהרות ימניות,

המדרון החלקלק

לאחר בחירתו של בנימין נתניהו לראשות
הממשלה ,ולאחר כינונה של ממשלתו ,אמרנו
במועצת יש"ע כי על נתניהו לשאת הצהרת
כוונות ולהגיד את האמת הפשוטה ,את
האמת אותה הוא אמר בפה מלא לאורך כל
מסע הבחירות שלו ,ושעל בסיסה נבחר בזכות
קולות המחנה הלאומי שתמך בו ובמפלגות
שהמליצו עליו להקים את הממשלה ,נגד
חלוקת הארץ ,נגד הקמתה של מדינת טרור
פלסטינית בהרי השומרון ,ובעד פיתוח וחיזוק
מפעל ההתיישבות הצודק המוסרי החלוצי
והציוני ביהודה ושומרון.
אבל את בואה של הממשלה החדשה
בישראל קיבל ממשל ,חדש אף הוא ,בבית
הלבן ,שלא בחל באמצעים ,והפעיל מכבש
לחצים דורסני על ההנהגה החדשה של
מדינת ישראל ,לפעול בצורה לא דמוקרטית
בניגוד להכרעת הבוחר הישראלי ,שממשלת
ימין – ולא בפעם הראשונה – תאמץ ותפעל

ה

מבט להתיישבות

התיישבות היהודית בחברון
בראשיתה היתה בקונסנזוס
הלאומי .ימין ושמאל תמכו בה.
במצע המערך בבחירות לכנסת השביעית,
באוקטובר  ,1969שנוסח במשותף בידי
מפלגת העבודה ומפ"ם (שהיום היא ה"מ"
של מרצ) נכתב בגאווה" :מאז הפסקת האש
קמו התנחלויות והאחזויות ברמת הגולן,
בבקעת הירדן ובסיני ,וחודשה ההתיישבות
בגוש-עציון ,נח"ל קליה וחברון ...לאחר
שחלפו שנתיים ממלחמת ששת הימים
יש להחיש ביצוען של האחזויות ביטחוניות
והתנחלויות קבע".
אפילו יעקב חזן ממפ"ם הצליח בחודש
מאי  1970לעורר את רוגז מפלגתו ,כשאמר
במועצת הקיבוץ הארצי בגבעת חביבה" :חברון
שייכת לנוף הלאומי שלנו ,ועלינו להבטיח בכל
תנאי את זכותנו לבקר בה .מבחינה היסטורית
היא קרובה לי יותר מרמלה".
בשנת תשל"א ,כאשר קומץ אנשי שמאל
הפגינו נגד הקמת קרית-ארבע הגיב על
כך נשיא המדינה דאז זלמן שז"ר" :נחרדתי
כאשר שמעתי צעירים יהודיים ציוניים
האומרים :אסור להתיישב בחברון ,כי בנפש
האומה הוא .הרי זו העיר הראשונה בה הומלך
דוד למלך ישראל .חברון היא אחותה הבכירה
ישע שלנו 2

מילים לחוד ומעשים לחוד ,ובפועל מדיניות
ההקפאה רק הלכה והחמירה ,עוד יותר
מהממשלה הקודמת שבראשה עמד אהוד
אולמרט .ובראיון בגלי-צה"ל מתראיין שר
הבינוי והשיכון ומתגאה בכך שזו הממשלה
הראשונה שמאז הקמתה לא אושר ולו מכרז
אחד לבנייה ביהודה ושומרון.
לאחרונה אפילו הנאומים כבר נשמעים
אחרת ,ראש הממשלה כבר לא מדבר
על "יהודה ושומרון הן נחלת אבותינו" כפי
שהצהיר בנאום בר-אילן ,וקולותיהם של חברי
הכנסת שנשארו נאמנים לעמדות המחנה
הלאומי ,והציגו עמדה נגדית למדיניות החנק
של הממשלה הולכים ונחלשים.
מה שהחל כצעדים טקטיים הלך
והתגלגל במדרון החלקלק ,והופך אט
אט – ללא כל החלטת ממשלה או כנסת,
ובניגוד גמור להכרעת הבוחר הישראלי
– למדיניות של קבע .מה שהחל באי מתן

אישורים לבניית כיתות לימוד לילדים
בשומרון ,ובהקפאת בנייה מוחלטת
ביהודה ושומרון – ובעיקר בגושי
ההתיישבות – הפך למדיניות כושלת
חסרת תקדים שבה ממשלת ישראל
מאבדת את הריבונות ואת הסמכות
לבנות בבירתה ,בירושלים .כאשר
מוקפאים עשרות מכרזים לבניית אלפי
יחידות מגורים בירושלים וביישובי יהודה
ושומרון בגושי ההתיישבות ומחוצה להם,
הדבר יוצר מציאות דה-פקטו שאחר-כך
יהיה קשה מאוד לשנותה .מציאות אשר
גורמת גם לאישור של תוכנית לבניה בגילה
לגרור אחריה גינויים מכל רחבי העולם :הבית
הלבן ,האיחוד האירופי ,מדינות ערב.
על ממשלת ישראל להתעשת ועכשיו.
גם הדיבורים על הקפאה זמנית הרי הם
לעג לרש והטעייה של הציבור הישראלי.
במדינת ישראל ,אין קבוע כמו הזמני,
ולאחר עשרה חודשים של יצירת סטטוס
קוו של הקפאת בניה מוחלטת ,קשה
לראות מציאות שבה ממשלת ישראל
חוזרת לבנות ביהודה ושומרון ובירושלים.
על חברי הכנסת מסיעות המחנה הלאומי
ומהמפלגות הציוניות לפעול ומהר כדי
למנוע את קבלתה של המדיניות הזו ואת
אישורה בכנסת ובממשלה .להשמיע קול
אחר וברור .לשוב אל האמת הפשוטה,
לשוב אל זכותנו על הארץ ,אל הזכות
להתיישב ולבנות בירושלים וביהודה
ושומרון .לשוב ולקיים את ההבטחה לבוחר
הישראלי .אם לא נעשה זאת עכשיו ,נמצא
את עצמנו בעוד זמן לא רב ,במקום נמוך
יותר במורד המידרון ,שבו נאבד עוד ועוד
נכסים ,סמכויות ,ויכרסמו בריבונותנו על
הארץ .כשהכל קפוא ,המדרון חלקלק.
חלקלק מאוד.

•

חלק ב'

כשבשמאל קראו ליישב את חברון

של ירושלים ,ואילו
היתה קיימת אווירה
ציונית אחרת מאשר
היא כיום בארץ,
היא היתה יכולה
להעמיד סכר בפני
הלכי רוח כאלה".
הגיע
כאשר
באותן שנים רמז
כי
מוושינגטון,
ארה"ב אינה שבעת
רצון מההתנחלות
חברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ה ,10-חברי הכנסת מוטה גור ,יוסף רום
ופנחס גולדשטיין בביקור בגן הילדים בבית רומנו (צילום :ארכיון התמונות הלאומי)
היהודית בחברון,
אימצה ממשלת
אדמות? מה בדיוק יקרה לחברון בסופו של
גולדה מאיר נוסחה מחוכמת .אם לא יהיה
דבר ,זאת ידעתי לא יותר מכל אדם אחר.
שלום – טענה גולדה מאיר – הרי חשוב שתקום
אבל נניח ,אמרתי ,שבאחד הימים אם ירצה
קריה יהודית בחברון .אם ייחתם הסכם השלום
השם ,נחתום על חוזה שלום עם ירדן ו"נחזיר"
המיוחל ,אין מניעה שיהודים יגורו בחברון ,גם
את חברון ,האם יהיה פירוש הדבר שאנו
אם זו תהיה בריבונות ירדנית או פלשתינית.
נסכים שלעולם לא ירשו ליהודים לגור שם
לימים ,אחרי שתסיים את תפקידה ,תכתוב
שוב? מובן ,ששום ממשלה בישראל לעולם
גולדה מאיר בספרה האוטוביוגרפי "חיי":
לא תוכל להתחייב על איסור נצחי על ישיבת
"האם יש בזה הגיון ,שאלתי את עצמי ואת
יהודים באיזה מקום שהוא בארץ-הקודש.
חברי ,שהעולם (לרבות היונים שלנו עצמנו,
וחברון לא היתה עיר שוק רגילה .היתה לה
החסודות מאין כמוהן) ידרוש מממשלה
חשיבות עצומה בעיני יהודים מאמינים".
יהודית שתוציא חוקים האוסרים על יהודים
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספריית נצרים).
בפירוש להתיישב באיזה מקום שהוא עלי-

•

"ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר"
אבינו ברצונו להשקות את הצאן של רחל לא
עושה חשבון ומצליח לבד וזה מה שאומר לנו
רש"י שהכל תלוי ברצון .יש סלע כבד אבל
בכח הרצון יעקב אבינו מרים אותם כמו פקק.
כל מי שהיה בתנועת נוער או בטיול שנתי
מכיר את התלמיד שאין לו חשק לנקות את
השטח בו אכלו בטיול ,כל שקית ריקה של
במבה הוא מרים כאלו היתה אבן ענקית
לעומת התלמיד שאהבת הארץ ונקיון הנחל
חשובים לו הוא יכול לנקות את כל המסלול
גם זבל שלא הוא וחבריו זרקו.
בשבת הארגון קיבל השבט החדש בבני
עקיבא את השם "להבה"  -כי אנו יודעים
שנוער יכול לעשות מהפיכה ,לעשות פעולות

חינוך�לאהבה�בונה

הרב בני נכטיילר -המשך מעמוד השער

אדירות כאשר האש בוערת בקרבו .כשיש
להבה והתלהבות הכל אפשרי .ההתיישבות
ביש"ע לא תמיד פעלה בצורה רציונלית,
בכלל הכרזת מדינת ישראל לא היתה
מתבצעת אם מועצת העם של בן גוריון היתה
עושה חשבון .נוער בני עקיבא נקרא לפעול
מתוך אמונה ואהבה ואז יצליח באתגרי
השעה הגדולים והקשים ,ירים אותם כאדם
המוציא פקק מבקבוק.
"הנתיבות שלום" מלמד שהבאר "מים
חיים" מסמל את לימוד התורה ואומר
שרבים מרגישים לפעמים קושי גדול להגיע
אל עומקה של התורה אך מי שיהיו בו
מסירות נפש וענווה כיעקב  -ששם עצמו

čĘĐ ĦēĕĦĠ
ĖđĜĕēč Đĥďē ēđĤĘ

כ"עקב הרגל" יזכה להסיר את האבן מעל פי
הבאר .מחנכים רבים יכולים להעיד על כך
שתלמידים שלמדו בהשתוקקות ובהתמדה
הצליחו בסוף בלימודם.
מסירות נפש באה במקום שבוערת אהבה,
שבט להבה יחד עם כל עם ישראל נקראים
להמשיך את אש אהבת העם התורה והארץ.
"כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"
אשר "רשפיה רשפי אש שלהבתיה".
בקוראינו בכל שמחה ומועד "לשנה הבאה
בירושלים הבנויה" מגלים אנו את האמונה
בנצח ישראל ,מתעלים אנו מעל כל מציאות,
בביטחון ובאהבה בגאולת ישראל .בברכת
חברים לתורה ועבודה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מאיר לוי פלאם

ב

משה מאירסדורף

זמן מלחמת העולם השנייה עברה
משפחתו של הרב מאיר לוי פלאם
תלאות רבות עקב פלישת הנאצים
ימ"ש לצרפת שביצעו מעצרים המוניים בקרב
יהודי צרפת הכבושה ושלחו אותם למחנות
הריכוז .בתאריך ב' באב נועד להיות מעצר גדול
נוסף והרב מאיר לוי שהוזהר מראש החליט
לברוח יחד עם משפחתו לאזור צרפת החופשית
הדבר התאפשר בזכות נהג משאית גוי שהוביל
ירקות מליון לפריז וכשחזר העביר יהודים

"

חלק ב'

להשמדה בלי התנגדות .זוהי עניינה של
הגלות :חולשה ,בזיון וכפיפות קומה".
לאחר המלחמה חזרה המשפחה
לליון ,הרב מאיר לוי פלאם התפרנס
מעסקים רבים ועסק בצורכי הציבור
בקהילה .הוא היה ידוע בליבו הטוב
ונכונותו לעזור לכל ובכך שמעולם לא
דחה אדם .כל אחד שהיה מתדפק על
דלתו ומבקש צדקה נענה .אם אספו
כסף עבור ישיבות לא ציוניות היה

"

אהבתי הולכת לארץ ישראל
במשאית .רוב משפחתו הצליחה לברוח בדרך זו
במספר נסיעות והוא עצמו הגיע ברכבת ולמזלו
לא בדקו את תעודתיו .כשהתאחדה המשפחה
בליון לא הסתיימו תלאותיה ובסייעתא דשמיא
גדולה הצליחו לחמוק מידי הרכבות שיצאו
מלאות ביהודים הי"ד לאושוויץ.
על עניין הגלות ושפלות אמר" :למה חזרו בני
יעקב למצרים אחרי קבורת יעקב אביהם בארץ
ישראל ,הרי הם פחדו שיוסף אחיהם יתנקם
בהם? ובכלל ,למה השביע יעקב אבינו את יוסף
לקוברו בקבורת אבותיו  -וכי הוא לא נותן בו
אמון? אלא שבמצרים היה משטר טוטליטארי
ולא ניתן לאף אדם לצאת ממנה .כיון שבני יעקב
באו עם כל משפחותיהם השלטונות עיכבו את
טפם בעת אשר הלכו לקבור את יעקב אבינו,
הרי הוכרחו לחזור .אפילו יוסף שהיה המשנה
למלך ,היה במעמד של עבד וזקוק היה לתכנון
מיוחד ולבקשה מיוחדת כדי לצאת את מצרים
לקבורת אביו .אם כה גדול היה כוחה של
מצרים ,למה הוכרחו להתחכמות כדי להתגבר
על עם ישראל? אלא שעם ישראל היה בעל
עוצמה יותר גדולה מזו של מצרים' .ויאמר אל
עמו :הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו' לכן
אין עצה אחרת אלא ' -נתחכמה לו' .לא בכוח
נוכל להם כי אם בדמורליזציה ...המצרים הטילו
עליהם מסים כבדים ומי שלא שילם היה נהפך
לעבד בתמורה .אחר-כך ביקש מן המיילדות
להרוג את ילדי העברים על האובניים שהרי
אפשר לטעון שאירעה תאונה .זאת גם הסיבה
שלא היה יכול להעניש את המיילדות על
מירדן .כיון שלא הצליח בדרך זו גדר 'כל הבן
היאורה תשליכהו' .אפשר לשבור את היהודים
בלי להרוג אותם .כל המגמה הייתה לגרום להם
בושה .כך נעשו יהודים לשפלים ,עבדותיים
ובלתי מסוכנים .מעולם לא היו מעיזים להתנגד
למצרים ואפילו לצאת משם בלי לבקש אישור-
אם לא היה מופיע כח עליון להצילם .גם הנאצים
ימח שמם הלכו בדרך זו .הם שברו את המוראל
של היהודים והשפילו אותם עד כדי שהם הובלו
ישע שלנו 4

הרי אני גר בארץ
ישראל לכן אני יכול
לספר איך אני פוגש
בכל מקום 'ישיבות
של בעלי תשובה'
דבר שלא ראיתי
מעולם .אני רואה איך
התורה צומחת בכל
פינה .היהדות צומחת
בארץ ישראל כמו
שלא תוכל לצמוח
באף מקום בגלות.
איך יבוא יהודי מארץ
ישראל ולא ידבר על
ארץ ישראל?
פותח בויכוח קשה אך לבסוף היה נותן .בשנת
תשל"ז עלה לארץ והצטרף לילדיו ונכדיו שעלו
שנים קודם.
הרב מאיר לוי פלאם אהב ,כאמור ,את ארץ
ישראל בכל מאודו ובסעודת שבע ברכות
כשהוזמן לדבר אמר" :קרה לי כאן נס או איזה
דבר שלא ייאמן .אני פשוט קרוב משפחה ,יהודי
פשוט שבא מירושלים כדי להשתתף בחתונה
משפחתית אבל תיארו אותי בכל מיני תוארים
כאילו אני ראוי לדבר והטעו את הציבור ואולי
גם אותי...אבל על מה אדבר? אלא שאני יהודי
מירושלים .אמנם עכשיו אני נמצא כאן ,אבל כל

אהבתי הולכת לארץ ישראל .לכן אדבר על ארץ
ישראל .אמר רב נחמן בר יצחק (ברכות ו' ע"ב)' :כל
המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות
ירושלים" .מה השייכות? אולי יש להסביר
שבזכות המצווה הזאת של שמחת חתן וכלה,
נבנית חורבה אחת מחורבות ירושלים .חושבני
שיש לנו מצוות גדולות יותר וחשובות ואין
הגמרא מתבטאת כך לגבי אף אחת מהן שהיא
שווה לבנין חורבות ירושלים .נאמר על כך
הרבה דרשות ורמזים אבל אני יהודי פשוט לכן
'פוק חזי מאי עמא דבר' כדי להבין את הדברים
מתוך המציאות והחיים .כל פעם שאנו מתבוננים
איך אפשר לצאת מן החורבן ,אנו נזכרים שמאז
החורבן היו גזרות שמד רבות וחסרים לנו הרבה
ילדים .כשמשמחים חתן וכלה מאחלים להם:
ד' יעזור לכם לזכות בהרבה ילדים ,להוסיף
יהודים ולמלא חסרון עם ישראל .אבל יש פה
עוד נקודה .חורבן ירושלים נבע משנאת חינם
מפני שהיהודים נתפרדו לקבוצות ולכיתות
כיתות .זאת הסיבה העיקרית לחורבן .לא ארצה
להתבטא בחריפות יתר אבל בכל זאת אעיר דבר
מה :הגמרא אומרת" :אין בן דוד בא אלא בדור
שכולו זכאי או כולו חייב" .וכי מה מפריע לנו
אם מחצית היהודים או רובם יהיו זכאים? למה
צריך שיהיו דווקא כולם חייבים? אלא שרבש"ע
רוצה לראות איך עם הרוצה להתקיים יכול
להיות מאוחד .ראיתי כאן בשמחה דבר מעניין.
נמצאים כאן יהודים מזרמים שונים ולא ראיתי
שרבו אחד עם השני .לכן ,ככל שתרבנה לנו
חתונות ושבע ברכות ,יותר נעשה לעם אחד ,דבר
שיביא הגאולה ...אם מתחילים להסתכל ולמתוח
ביקורת ,באים לשאול איך אפשר להתאחד
עם העם כולו .הרי אני בא מארץ ישראל .יש
שם אנשים חופשים ואפיקורסים .האם מותר
להתחבר איתם? אני סומך על משה רבנו .אחרי
שבני ישראל עשו את העגל אמר משה רבנו:
ריבונו של עולם מה אתה רוצה מן היהודים?
'למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ
מצרים'? מארץ של עבודה זרה יצאו .הם עדיין

בחקור האדם תכלית המעשים ,ימצא שגם המעשים
הטפלים שחשב שרק מקרים המה ,כולם היו ויהיו
יסודות להכנת טוב נעלה וכו' .וזה יקרא גדולת ה' וכו'
כי גם הדברים הרחוקים והפעולות הנראות זרות,
גם הנה מעשה ה' הנה ,לתכלית נשגב היוצא מהם".
("עין איה" ,ברכות ,פרק ז)

"אהבתי הולכת לארץ ישראל"

המשך מהעמוד הקודם

צעירים ,המתן להם .חכה להם ותראה שיעשו
מעשים טובים.
הרי אני גר בארץ ישראל לכן אני יכול
לספר איך אני פוגש בכל מקום 'ישיבות של
בעלי תשובה' דבר שלא ראיתי מעולם .אני
רואה איך התורה צומחת בכל פינה .אני כבר
לא בחור צעיר ,ואני זוכר שבעיתונים שקראתי
בהיותי ילד לפני כשמונים שנה ,קיבלתי

רושם שכל העולה
לארץ ישראל כמעט
בטוח שייהפך למומר
להכעיס .היה באמת
מצב קשה .עכשיו
היהדות צומחת בארץ
ישראל כמו שלא
תוכל לצמוח באף
מקום בגלות .יש שם
הרבה בעיות אבל הן
אינן מעוררות רוגז.
אבל בארץ ישראל הן
מעוררות רוגז מפני
שהן יותר מכאיבות
ויותר לוחצות ומפני
ריאקציה
שיש
ותגובות .עד כאן מה שרציתי לומר ,כי איך
יבוא יהודי מארץ ישראל ולא ידבר על ארץ
ישראל?"
בכ' בחשון ,תשמ"ג ביום שבת קודש נפטר
הרב מאיר לוי פלאם והוא בן  .90אחד המספידים
היה נכדו ,הרה"ג שלמה חיים הכהן אבינר ראש
ישיבת עטרת כהנים שאמר לפני קבורתו בדברי
ההספד" :נראה שהנקודה המרכזית באישיותו

של סבי מורי הייתה הישרות .הוא היה אדם
ישר בישרות שנונה כסכין חד ,בלי עיקולים
ובלי פיתולים .ישרות זו התחילה בלמדנות
ושלא היה כפלפול עקום אלא סברא ישרה.
ישרות זו התגלתה גם ביחסו לארץ ישראל,
יחס בריא ופשוט ,שבא לידי ביטוי בכל פעילותו
ובכל נאומיו הציוניים המפורסמים ,ישרות זו
אף הופיעה בכל מידותיו הטובות ,בליבו הטוב
ברצונו הגדול לעשות צדקה וחסד לכל הזקוק
לכך בין שהסכים עם דעתו ובין שלא הסכים.
במידתו הגדולה של הכנסת אורחים ,במיוחד
כאשר הזדמנו לו ,לארץ אנשי ארץ ישראל
ואנשי מלכות ישראל :שרים ,ח"כים ואנשי צבא-
הוא שמח כמוצא שלל רב".
(נכתב בסיוע נכדו הרה"ג שלמה חיים הכהן אבינר)

•
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
אלישע מלאכי

"וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום
י-בא
וַ ּיָ ֶלן ָׁשם ִּכ ָ
ַהּשֶׁ ֶמׁש וַ ּיִ ַּקח
ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָּמקֹום
וַ ּיָ ֶׂשם ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו...
וַ ּיַ ֲחֹלם וְ ִהּנֵ ה
ֻס ָּלם ֻמ ָּצב
ַא ְר ָצה וְ רֹאׁשֹו
ַמּגִ ַיע ַהּשָׁ ָמיְ ָמה"

ח

לומו של יעקב אבינו בבית אל
מסמל את מהותה של העיר,
בחלום הוא רואה מלאכים עולים
ויורדים ומחברים שמים וארץ .היכולת להוריד
את המלאכים ארצה ולהעלות את הארציות
למעלה היא היא סודה של ארץ ישראל
בכלל ובית אל בפרט .ההבטחה האלוקית
הראשונה ליעקב על כך שהוא עתיד לירש
את ארץ כנען ניתנה בבית־אל.
כבר משם המקום ,בית־אל ,אנו יכולים
לראות את מהות המקום .הבית של הא-ל.
המקום בו הא-ל מתגלה ושוכן בארץ .יתכן
ומסיבה זו אבות האומה :אברהם ויעקב
עברו במסעותם בבית אל .אברהם בונה
מזבח "בין בית אל ובין העי" .יעקב חולם
את החלום וחוזר על מנת לקבור את דבורה
מינקת רבקה בבית אל מתחת לאלון.
בית־אל היא גם הגבול הגיאוגרפי שבין
הרי יהודה להרי השומרון ולכן היא גם גבול
בין שני שבטים -בנימין ואפרים.
גם ירבעם בן נבט אשר חטא והחטיא
את ישראל ראה את הכוח הרוחני הטמון
במקום זה ואת אחד מעגלי הזהב שלו שם

מערת קבורה מתקופת המכבים
ישע שלנו
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בבית אל על מנת למנוע מהעם להגיע
למקדש בירושלים.
החוקרים מזהים את העיר בית אל עם
הכפר ביתין (האותיות נ' ול' בערבית ועברית
מתחלפות) הנמצאת ממזרח לישוב בית אל.
ישנן מסורות עתיקות מאד על המקום בו
חלם יעקב את החלום.
אוזביוס מקיסריה אשר חי בתחילת
המאה הרביעית כותב כך" :המקום בו חלם
יעקב אבינו את החלום נמצא במרחק 700
צעדים מזרחית לבית אל" .אנשי בית ספר
שדה אשר טיילו שם בעבר היו מגיעים אל
מרכז הכפר ביתין סופרים  700צעדים בדיוק
ומגיעים לאתר צלבני חשוב הנקרא בורג'
ביתין (מבצר בית אל) .בזיכרון ההיסטורי
מקום החלום חשוב ביותר .מסורת בריטית
מזהה את האבן הספציפית שבה השתמש
יעקב אבינו בתור כר.
המדרש המפורסם כותב" :וישם
מראשותיו  -עשאן כמין מרזב סביב
לראשו ,שהיה ירא מפני חיות רעות.
התחילו מריבות זו עם זו ,זאת אומרת :עלי
יניח צדיק את ראשו ,וזאת אומרת :עלי
יניח ,מיד עשאן הקב"ה אבן
אחת ,וזהו שנאמר 'ויקח את
האבן אשר שם מראשותיו'"
(רש"י ע"פ חז"ל).
בכנסית וסטמינסטר בלונדון
ניצב כסא ההכתרה עליו
ממליכים את מלכי בריטניה
משנת  .1296מאז ועד היום
הוכתרו על הכיסא המפואר
 27ממלכי בריטניה .במרכז
הכיסא החשוב ישנה אבן אשר
הובאה לבריטניה מ -בית־אל!
האנגלים שמרו על האבן כעל
בבת עיניהם ובמלחמת העולם

ציור של בית אל העתיקה (צ'וילסון המאה ה)19-

השניה בזמן התקפות חיל האויר הגרמני על
לונדון הטמינו את האבן במעמקי האדמה
מחשש שמא האבן מבית אל שעליה יעקב
אבינו הניח את ראשו תתפוצץ...
אבן אחת קטנה אשר כמוה יש אלפים
ורבבות בארץ בנימין – ארץ התנ"ך .נאחל
לעצמנו שנדע לכבד ולהתרגש מכל אבן
וסלע בארץ ישראל – ארצו של הקב"ה.

•

קמפוס שומרון ובנימין למדריכי טיולים

בית ספר שדה עפרה מקיים קמפוס למדריכי
טיולים באזור בנימין והשומרון שמטרתו
הכשרת והעשרת מדריכים חדשים וותיקים
באזור בנימין והשומרון.
במהלך ההשתלמויות נלמד מטובי המרצים
נושאים שונים כגון :גיאולוגיה ,תנ"ך ,היסטוריה,
מתודיקה בהדרכה ,שמירת טבע ועוד.
תאריכי הקמפוס:
 ( 4.12.09 – 29.11.09י"ב כסלו – י"ז כסלו)
בין המרצים :ד"ר יוסי שפנייר ,חיליק אברג'ל,
אפרת נתן ,אלישע מלאכי ,ירון עובדיה ועוד.
ניתן להצטרף להשתלמויות לימים בודדים
לפרטים נוספים ולהרשמה:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

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 :אלוני ממרא בחברון.

שמות הילדים הזוכים :משפחת פישר ,ירושלים
שלמה לוי ,בת ים  נריה עמדי ,חולון
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חדשותיש"ע

בבנימין שומרים
על הסביבה
השר להגנת הסביבה
גלעד ארדן חנך השבוע
חמישה מתקנים
לטיהור שפכים בבנימין.

המתקנים
חמשת
החדשים בישובים טלמון,
נריה ,מכמש ,כוכב השחר
ורימונים ,מצטרפים
לשלושה עשר המתקנים
הפועלים זה מכבר בישובי
המועצה ,עובדה ההופכת
את מועצת מטה בנימין
למועצה עם המספר
הרב ביותר של
מתקני טיהור
שפכים בארץ,
אשר מהווים
חלק אינטגראלי
מהפעילות
הכללית הנעשית
במועצת בנימין
למען שיפור
איכות החיים
והסביבה
ביישוביה .השר
ארדן פתח את
בליווי
סיורו
ראש מועצת
מטה בנימין אבי רואה ,מנכ"ל מועצת יש"ע
פנחס ולרשטיין ומנהל מחלקת התברואה
במועצת בנימין מאיר שילה ,במתקן לטיהור
שפכים במכמש שם נערך הטקס המרכזי,
ולאחריו המשיך למרכז המבקרים בבנימין בו
התקיימה ישיבת עבודה בה הועלו בפני השר
בעיות שונות הקשורות בתחום איכות הסביבה
בתחומי המועצה האזורית בנימין.

•

ĐĕėđĜē ĕĦč ĦĤĕėĚ

חברי סיעת הבית היהודי
בסיור באפרת" :הקפאת
הבניה  -מעשה בלתי אנושי,
בלתי מוסרי ובלתי יהודי"

חברי סיעת הבית היהודי הגיעו השבוע
לאפרת יחד עם ראשי מועצת יש"ע וראש
המועצה המקומית סא"ל (במיל ).עודד
רביבי ,לעמוד מקרוב על ההשלכות של
מדיניות הקפאת הבנייה המבוצעת בשטח.
רביבי אמר לחברי הסיעה כי נתניהו חונק
את העיר ומונע מתושבי אפרת גם התרחבות
לצרכי גידול טבעי" .בעיר אפרת יש תוכניות
לבניית  3000דירות אבל כבר שבע שנים
ממשלות ישראל מונעות את בנייתם".
בשבועות האחרונים פועלים במועצת
יש"ע במספר מישורים לנסות ולצמצם את
הקפאת הבנייה ,בין היתר בפעילות בקרב
חברי הכנסת וסיעות הקואליציה .חברי סיעת
הבית היהודי נענו ליוזמת ראשי מועצת יש"ע
והגיעו לאפרת לעמוד מקרוב על המשמעויות
הקשות של מדיניות החנק.
מהנתונים שהציג ראש מועצת אפרת עולה
כי בעשר השנים האחרונות המועצה המקומית
אפרת גדלה רק ב 700-תושבים ,זאת למרות
ביקושי השיא של ישראלים למגורים במקום,
ובשבע השנים האחרונות קיימת הקפאה
מוחלטת בשיווק בתים בעיר למרות שקיימים
כבר אישורים ותשתיות מלאות לבניית מאות
מתוך  3000יחידות דיור מתוכננות" .אפילו
את הגידול הטבעי"  -סיכם רביבי  -מונעים
מתושבי אפרת .בני המקום שנישאו לא יכולים
לגור בישוב כי אין היצע דירות .מחירי השכירות
והמגורים התייקרו למחירים כמו בירושלים
ובתים רבים פוצלו ליחידות קטנות על מנת
לאפשר השכרתם".
kauffman

בישיבה שקיימו חברי סיעת היהודי בחדר
הישיבות של מועצת אפרת אמר שר המדע
הפרופסור הרב דניאל הרשקוביץ כי במקביל
לפעילות הפרלמנטרית נגד הקפאת הבניה
יש "להעיר" את השטח בהפגנות ובפעילות
הסברה שתעורר דיון ציבורי ותפעיל לחץ
על קובעי המדיניות .יו"ר הסיעה ,ח"כ זבולון
אורלב ,תקף את הקפאת הבניה של נתניהו
וברק ואמר כי" :מדובר במעשה בלתי אנושי,
בלתי מוסרי ובלתי יהודי" .יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין סקר את השלכות ההקפאה ביהודה
ושומרון ואמר כי "התרגילים הטקטים של
נתניהו הפכו למדיניותו .נתניהו מיישם
למעשה את חזונו של ביילין" .
הנוכחים סיכמו להתחיל ולהשמיע קול
אחר בקואליציה – המתנגד נחרצות להקפאת
הבנייה – ולנסות ולרתום למהלך חברי כנסת
מכל סיעות המפלגות הציוניות.

•

מחנה נופש לימודי לדמותו של
הרב יצחק הלוי הרצוג זצ"ל
השנה ,במלאות  50שנה למותו של הרב
יצחק הלוי הרצוג זצ"ל ,יקיים בית ספר שדה
כפר עציון מחנה נופש העוסק בדמותו של
הרב הראשי לישראל .במסגרת המחנה
הלימודי יצאו המשתתפים בעקבות הרב
הרצוג ,ילוו אירועים ומקומות שונים במהלך
חייו וכהונתו במשרת הרב הראשי לישראל,
ויבקרו בשורה של נקודות ציון משמעותיות
בחייו ובעיסוקיו של הרב הרצוג כדי לקדם את
הליך המדינה שבדרך .המחנה יחל בנר רביעי
של חנוכה ,יום הולדתו ה 101-של הרב הרצוג
זצ"ל ויתקיים בתאריכים כ"ז-כ"ח בכסלו.
לפרטים והרשמה :בית ספר שדה כפר עציון
 02-9935133או באתרwww.k-etzion.co.il :

•

Joseph
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