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חיבת הארץ

סיפורו של מקום
המאבק בהקפאת הבניה

חדשות יש"ע

יש " עמדה

ושוב ,ראש ממשלה שנבחר
באמצעות קולות הימין
מבצע את מדיניות השמאל.
הקפאת הבנייה היא לא
עוד מהלך מדיני טקטי כזה
או אחר .הקפאת הבניה
היא גירוש שקט של אלפי
מתיישבים מבתיהם .הקפאת
הבנייה היא כניעה לתכתיב
האמריקאי .הקפאת הבנייה
היא אבן היסוד למדינה
פלשתינאית .הקפאת הבנייה
היא קריסה אידיאולוגית,
ערכית ומוסרית.

על הפרשה וישלח
הרב אהרון כהן – רב היישוב יקיר

ֹלקים וְ ִעם ֲאנָ ִׁשים וַ ּתּוכָ ל"
"ּכִ י ָׂשרִ ָית ִעם ֱא ִ

י

עקב נאבק בפרשתנו עם שרו של
עשו ,מאבק ארוך המשתרע לאורך כל
הלילה ,עד לסיומו בעלות השחר בו
מבין המלאך כי לא יוכל ליעקב.
מאבקו של יעקב אינו מאבק רגעי ופרטי
אלא ,ככל מעשי האבות ,הוא מהווה נקודה
יסודית ונצחית אשר השפעתה הינה לכלל
עם ישראל ולאורך כל הדורות.
סיכום מאבקו של יעקב מתבטא באותה
ֹאמר ֵא ָליו ַמה
אמירה וברכה של המלאך" :וַ ּי ֶ
ֹאמר ֹלא יַ ֲעקֹב יֵ ָא ֵמר עֹוד
ֹאמר יַ ֲעקֹב :וַ ּי ֶ
ּשְׁ ֶמָך וַ ּי ֶ
ֹלקים וְ ִעם
ִׁש ְמָך ּכִ י ִאם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכִ י ָׂש ִר ָית ִעם ֱא ִ
ֲאנָ ִׁשים וַ ּתּוכָ ל" (בראשית לב ,כח-כט) .שינוי שמו
של יעקב מהווה הכרה בשינוי הרוחני העצום
אותו חולל יעקב אבינו .עד לרגע המאבק מול
המלאך בידוע היה בעולם של מעלה כי לכל
אומה ישנו שר ממונה ,מלאך המקשר בין אותה
האומה לבין ריבונו של עולם ,והנה מאבקו של

יעקב מול מלאכו הממונה של עשיו מעמיד את
יעקב במקום בו "שרית עם אלוקים" ,במקום בו
אין הוא צריך יותר מלאך ממונה אלא חיבורו
הוא ישר-אל ,ישירות מול ריבונו של עולם.
מאבקו של יעקב גילה את עוצמתה של
האומה הישראלית העומדת מעל הטבע,
מעל הסדר של הדברים ואשר מחוברת
ישירות אל הקב"ה ,כדברי חז"ל" :אין מזל
לישראל" ,כלומר אין גורם נוסף המשפיע על
עם ישראל אלא הקב"ה בלבד.
סגולה ישראלית זו מביאה עימה אחריות
גדולה וקושי גדול ,פעמים רבות מעדיף
האדם לעמוד מול שליח ,מלאך או מתווך
ולא ישירות מול בורא העולם ,פעמים מטעמי
נוחות או רצון לקיצור דרך ופעמים מתוך פחד
לשאת בעול ,אולם לעם ישראל אין אפשרות
כזאת ,חיינו כאומה בארצה מחוברים בכל רגע
למימד זה ,למציאות הזו ולהבנה כי אנו חיים
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פסטיבל תיאטרון יהודי

יום שלם של הצגות ו
ללקוחות ישראכרט :הנחה תמורת כוכבים
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הפתעות לכל המשפחה והכל בכרטיס
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» המשך בעמוד 3

יש"עמדה

'להקפיא' את הבנייה בהם (שום אדם אינו
מדבר כמובן על הקפאת הבנייה הערבית).
מונח זה נעשה רווח ביותר בימי ממשלת
העבודה שעלתה לשלטון ב,1992-
והתחייבה להקפיא חלק מן ההתנחלויות.
אבל הקפאת הבנייה ביישובים פירושה
מניעת חיזוקם וצמיחתם הטבעית ,שתדון
אותם למוות אטי ובטוח ...ההקפאה תמנע
בניית בתי חולים ,מרפאות ,בתי-ספר,
חנויות ,ספריות ושירותים אזרחיים מכל
הסוגים .פירוש הדבר הוא שבנים לא יוכלו
לבנות את בתיהם סמוך להוריהם ,ויישובים
צעירים הנאבקים על קיומם הכלכלי לא
יוכלו להתפתח ולהתבסס .מי ירצה לחיות

עם הממשלה או בלעדיה

בימים אלו אנו יוצאים למאבק
עיקש ונחוש בהקפאת הבנייה בשורת
צעדים ,במישור הפרלמנטרי ,במישור
הפוליטי ,ובשטח .מאבק שמאחד
כוחות בהתיישבות בהפגנות ,בסגירת
שערים בפני פקחי ההקפאה של ביבי,
ובעיקר  -בהמשך הבנייה .עם הממשלה
או בלעדיה.
בסוף השבוע שעבר על פי החלטת
ראש הממשלה בנימין נתניהו אותה
הצליח להעביר בקבינט ובהוראת צו שר
הביטחון אהוד ברק ,חתם אלוף פיקוד
המרכז על צו הקפאת הבנייה ביישובי
יש"ע .על הצו האמור עבדו בתקופה
האחרונה פקידים ממשלתיים ויועצים
משפטיים על מנת לגבש את הנוסח
הסופי שלו .מדובר במסמך דרקוני
שמשמעותו אחת – הפסקה מוחלטת
של כל התחלת בנייה ביהודה ושומרון.
גם מקומות שבהם נתנה הממשלה
היתרים לבניה ,אם טרם התחילו לצקת
יסודות ,אזי ההיתר "מוקפא" לתקופה
של עשרה חודשים.
את הדברים הבאים כתב בנימין נתניהו
בספרו 'מקום תחת השמש'" :הדרישה
שלא להתיישב בחברון וב 140-ישובים
יהודיים ביהודה ובשומרון אינה מתבטאת
תמיד בתביעה לפרק את היישובים
הקיימים ,אלא לפעמים רק בתביעה

ה

מבט להתיישבות

'מכון לרבני יישובים' השוכן בליבה
של עיר האבות קרית ארבע חברון
עוסק בפעילות מחקר תורני מזה
כ 16-שנה.
במכון צוות של כ 15-רבנים ודיינים מקרית
ארבע ומישובי הסביבה ,המשרתים בקודש
במשרות רבניות וחינוכיות .מחקרי המכון
הניבו עד עתה כ 20-ספרים.
לפני כחמש שנים יצא לדרכו פרוייקט

הרב דב ליאור מקבל ספר לידיו מראש המכון הרב יצחק רודריג

ישע שלנו 2

במקומות מוקפאים שאין להם עתיד?
ברור ששום אדם לא ירצה לגור בהם?
לפיכך המונח 'הקפאה' הוא מלת צופן
נוחה למי שמתכוון בעצם ל'חיסול'".
בהחלטה על ההקפאה תמכו גם
שרים הנחשבים לנאמני ארץ ישראל,
כאלה שהצהירו פעם אחר פעם על
מחויבויותיהם לארץ ישראל ולהתיישבות
ביהודה ושומרון .הם תירצו זאת בכך שזה
"הרע במיעוטו" ,שהדבר נעשה מתוך
שיקולים טקטיים ואחרי עשרה חודשים
הממשלה תחזור לבנות.
גם אם יש מי שחושב שהקפאת הבניה
לעשרה חודשים היא פיתרון זמני טקטי,
הגיע הזמן שבנושאים החיוניים ביותר
לקיומנו ולמהותנו כמדינה ריבונית ,נפסיק
להתעסק בהתחכמויות טקטיקות ונגיד
את האמת שלנו ,שעם ישראל בחר בדרך
אחרת .בדרך שיודעת ומאמינה שמדינה
פלשתינית ביהודה ושומרון היא סכנה
קיומית למדינת ישראל ,שיש לנו זכות
להתיישב בארץ ישראל ,ושהקפאת הבנייה
בישובים תדון אותם למוות איטי ובטוח,
ולכן המונח הקפאה היא מילת צופן נוחה
למי שמתכוון בעצם לחיסול.
ומעבר לכך ,מדובר הרי בהטעייה מכוונת
של הציבור הישראלי ,משום שאחרי עשרה
חודשים של סטטוס קוו של הקפאת בנייה
קשה לראות את ממשלת ישראל עומדת

בלחץ של הממשל בוושינגטון ,האיחוד
האירופי ומדינות ערב וממשיכה לבנות –
כפי שעד כה היא לא עמדה בלחצים הלא
גדולים שהופעלו עליה עד כה.
ההסכם בין ממשלת ישראל ,שנבחרה
בזכות המצע של חידוש ההתיישבות
ביהודה ושומרון לבין בוחריה חשוב יותר
מההבנות בין ממשלת ישראל לממשל
האמריקאי בנושא המשך הבנייה ביהודה
ושומרון.
השבוע התקיימו סדרת דיוני חירום של
הנהלת מועצת יש"ע ושל ראשי הרשויות
ביהודה ושומרון ,ובהן התקבלו מספר
החלטות עקרוניות ובהן:
 החלטת הממשלה היא החלטה לא
לגיטימית ,לא מוסרית ,אנטי ציונית
ובלתי אנושית ואנו נמשיך בבניית הארץ
עם הממשלה או בלעדיה.
 ההחלטה פוגעת בזכויות הבסיסיות
של למעלה מ  300,000 -ישראלים
המתגוררים ביהודה ושומרון ומקדמת
את הקמתה של מדינה פלשתינאית
בלבה של ארץ ישראל אשר מאיימת על
עתידה הקיומי של מדינת ישראל.
עוד הוחלט כי:
 יוקם מטה מאבק פעיל שינחה ויארגן
את המאבק בהקפאת הבנייה.
 אין כניסה לפקחי ההקפאה של ביבי
לתחומי היישובים.
 ראשי הרשויות הסירו אחריות
מהפיקוח על הבנייה ביישובים כפי
שהיה בסמכותם עד כה ,לאור הפקעת
סמכותם בנתינת היתרים חדשים ,וכן
הורו למהנדסי המועצות שלא לשתף
פעולה עם קציני המינהל האזרחי לגבי
צו ההקפאה.
 בימים הקרובים יתקיימו כינוסי חירום
בכל הרשויות עם ההנהגות המקומיות
בהם יוסברו הסכנות ,וכן יגובשו צוותי
פעולה וגיוס אנשים לפעילות.
 בכל יישוב או מועצה יוקם מטה מאבק
מקומי נגד הקפאת הבניה והתוכנית
להקמתה של מדינה פלשתינאית.
 ראשי הרשויות וחברי הנהלת מועצת
יש"ע יקיימו מאמצי הסברה ופעילות
פוליטית מול ראשי הסיעות ,מול השרים
ובקרב חברי הכנסת.

•

המכון לרבני יישובים

חדש במסגרת המכון :הוצאה לאור של
שאלות ותשובות של הרה"ג דוב ליאור
שליט"א מרא דאתרא ונשיא המכון.
במסגרת פרויקט זה נאספו השאלות
ממקומות שונים :אתר ערוץ  ,7מועצות דתיות,
הצבא ,כתבי יד של הרב ,אימיילים ,מכתבים,
ישיבות ועוד .השאלות עברו שכתוב ,עיבוד
ועריכה וזכו להסכמתו של מו"ר שעבר על כל
השאלות והתשובות בדקדוק רב ,עד גיבושם
לשו"ת מפואר ,אשר יסייע לכלל ישראל
במציאת תשובות לשאלות יום יומיות בהלכה
בהבאת תורת הרב לשולחנם.
הכרך הראשון של שו"ת דבר חברון יצא
לאור בשנת תשס"ה ,חלק זה עוסק בנושא
חושן משפט ואבן העזר.
החלק השני העוסק בנושא 'אורח חיים'
יצא לאור בר"ח כסלו השנה – תש"ע.
בפרוייקט זה השתתף צוות של כששה

רבנים מרבני המכון כשבראשם עומד העורך
הראשי של הספר הרב יצחק נמני שליט"א.
החלקים הבאים בסדרה :דבר חברון חלק
יורה דעה ודבר חברון ענייני השקפה ומוסר -
יראו אור ב"ה בשנים הבאות.
לפרטים נוספים ורכישת הספרים:
מכון לרבני ישובים ,קרית ארבע חברון
טל ,02-996-4722 .פקס02-996-3253 .
www.rabanim.org

•

המוציא לאור:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ֹלקים וְ ִעם ֲאנָ ִׁשים וַ ּתּוכָ ל"
"ּכִ י ָׂש ִר ָית ִעם ֱא ִ
ֹלקיָך
"א ֶרץ ֲא ֶׁשר ה' ֱא ֶ
בארץ אשר נאמר עליהֶ :
ֹלקיָך ָּבּה ֵמ ֵר ִׁשית
ּד ֵֹרׁש א ָֹתּה ָּת ִמיד ֵעינֵ י ה' ֱא ֶ
ַהּשָׁ נָ ה וְ ַעד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה" (דברים יא ,יב).
אחת הפעמים הידועות והקשות בהן ניסה
עם ישראל לחזור למצב "ככל האומות" ,למצב
בו ישנו מתווך בינינו לבין ד' הרי הוא חטא
העגל ,רגע בו דרש העם כי העגל יחצוץ בינו
לבין ד' ,וזאת בעקבות הקושי הגדול לעמוד
אל מול הדיבור האלוקי.
ואכן תגובת ד' לאותו החטא הינה ניתוק
אותו קשר ישיר ,אותה סגולה מיוחדת ,כדברי
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶֹׁשה
ד' לאחר חטא העגל" :וַ ּי ֶ
ם-ק ֵׁשה-ע ֶֹרף ֶרגַ ע
לּ-בנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ֶּתם ַע ְ
ֱאמֹר ֶא ְ
הֹורד ֶע ְדיְ ָך
יתיָך וְ ַע ָּתה ֵ
ֶא ָחד ֶא ֱע ֶלה ְב ִק ְר ְּבָך ,וְ ִכ ִּל ִ
הּ-לְך" (שמות לג ,ה')
ֵמ ָע ֶליָך וְ ֵא ְד ָעה ָמה ֶא ֱע ֶׂש ָ
מסביר הזהר כי אותו העדי אשר נדרש עם

ď”ĝč

הרב אהרון כהן – המשך מעמוד השער

ישראל להסיר מעליו אלו הן התפילין ,אותה אות
ברית המיוחדת בין עם ישראל לריבונו של עולם.
חטא העגל היווה אמירה כי אין אנו מעוניינים
להיות שונים מכל האומות ולכן נדרשים אנו
להסיר את התפילין ,המהווים אות לברית
האירוסין המייחדת את עם ישראל בלבד ואשר
מהווה ברית נצח בינינו לבין ריבונו של עולם.
מאבקו של יעקב אבינו הינו יסוד בבניינו
הרוחני של עם ישראל ,בגילוי סגולתנו
הישראלית אשר הופכת אותנו לעם סגולה
ולגוי מיוחד משאר האומות ולאומה הנושאת
את שם ד' בעולם והבונה את מלכות ד' בעולם.
ברית זו המופיעה באות התפילין ,אשר
מתגלה בפרשתנו במאבקו של יעקב ואשר
נמצאת ביסוד שמנו  -ישראל ,מחייבת אותנו
לפעול בצורה שונה משאר האומות.

ÃĘđĝĕēĘ ěĠđĢ ĦĘĕĚ ĐČĠģĐÃ

עלינו לשאת בגאון ובעוז את סגולתנו ,להבין
כי אנו עם ד' ולא לתת למתווכים וחוצצים
להיכנס בינינו לבין ריבונו של עולם ,לזכור את
תוצאותיו הקשות של חטא העגל ,של ניתוקנו
מייחודנו ולומר די לכל אלו המנסים להתערב
בבניין מלכות ישראל ,בבניין ארץ ישראל.
עלינו להכריז בכל מקום כי יעודנו בארץ
ישראל נובע מברית סגולית זו ,מכוחה אנו
פועלים ומתוך קדושתה המיוחדת של הארץ
הזו .לזכור כי לא מדינה רגילה אנו בונים ולא
ארץ רגילה אנו מפתחים אלא את כסא ד' בעולם
ואת מלכותו ,וכשם שידע יעקב אבינו לעמוד
מתוך סגולה זו מול אנשים ומול מלאכים,
בגאון ובעוצמה אף אנו צריכים לעמוד מול
אנשים ומול נשיאים באמונה ובביטחון.
ויזכנו ד' לבניין שלם בארצנו.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין

חלק א'

משה מאירסדורף

ר

"מי שיש לו שכל שיברח
כעת ויעלה לארץ ישראל"

בי ישראל פרידמן מהוסיאטין ,האדמו"ר
השני לחסידות הוסיאטין נולד בעיירה
הוסיאטין שבגליציה לדינה ורבי מרדכי
שרגא-פייבוש בט"ז בכסלו תרי"ח ( .)1857שמו
ניתן לו על שם סבו האדמו"ר הרב ישראל פרידמן
מרוז'ין שנפטר שבע שנים קודם לכן .בגיל צעיר
נישא לנחמה ניטל מחסידות סדיגורא והיא
ילדה לו בת בשם חיה שרה רחל .ביום כ"ב באייר
תרנ"ד ( )1894מת אביו ולכן מונה לאדמו"ר השני
של חסידות הוסיאטין .עם פרוץ מלחמת העולם
הראשונה נסע הרב יחד עם חסידיו ואדמו"רים
מחסידות רוז'ין לווינה ,וקבע את העיר כמקום
מגוריו גם לאחר מלחמת העולם הראשונה .הרב
נהג לנסוע לבקר את חסידיו בגליציה .גדולי
הרבנים העריכו אותו ואף האדמו"ר מבעלז כינה
אותו" :צדיק יסוד עולם".
כבר בשנותיו באוסטריה החל הרב פרידמן
לפעול בעד הציונות :במהלך שהות האדמו"רים
מרוז'ין באוסטריה הועלתה ההצעה לפתוח חלקה
בבית הקברות היהודי בווינה בשבילם ,כתגובה
להצעה זאת אמר הרב פרידמן כי בשבילו אין
צורך מפני שהוא מתכוון לעלות לארץ ישראל.
רבי ישראל השתתף בכינוסים של אגודת ישראל
בווינה ,דאג להעלות את נושא ארץ ישראל
ויישובה על סדר היום ,וכאשר החלו לדבר בגנות
יישובה קם ונטש את הכינוסים ,אך לא עזב את
האגודה ופעל מתוכה על מנת לחזק את הלובי
למען יישוב הארץ באגודה.
בשנת תרצ"ז ( )1937עלתה רמת האנטישמיות
באוסטריה ובאירופה כולה בעקבות עליית
היטלר לשלטון ארבע שנים לפני כן .העלייה
ברמת האנטישמיות גרמה לרב פרידמן להפציר
בחסידיו להימלט מאירופה ולעלות לארץ ישראל.
הוא אמר כי "מי שיש לו שכל שיברח כעת אפילו
בנעלי בית" .באותה שנה ,בהיותו בן  ,80עלה הרב
לארץ ישראל יחד עם חסידיו .לאילו שנותרו ובאו
להיפרד ממנו בתחנת הרכבת אמר" :מי שיכול
למכור שימכור ,ומי שלא יכול למכור ,שישאיר
הכול ויברח מכאן ,כשרק תרמיל על שכמו" .הרב
פרידמן בחר להתיישב בעיר תל אביב בטענה כי
"בעיר יהודית זו אין צריחי כנסיות ולא נשמעים בה
פעמוניהן" .הרב פרידמן שכר בניין ברחוב ביאליק
שהוסב לאולם תפילה ולדירתו הפרטית ,ובכך
יסד את חצר חסידות הוסיאטין בתל אביב .אך
הרב לא שכן רק בתל אביב ונהג לבקר בירושלים
בקיץ ולשהות בה עד ג' במרחשוון ,יום השנה של
סבו רבי ישראל מרוז'ין ,בו עלה לכותל.
בשנת תש"ב ( )1942החלו הגרמנים להתקרב
לארץ ישראל ופחד גדול נפל בישוב העברי ,לכן
פנה הרב יעקב לנדא ,רבה של בני ברק ,לרב פרידמן
וביקש ממנו להצטרף לתפילה כנגד הצורר ,הרב
נאות לבקשה והגיע לתפילה בירושלים על קברו
של הרב חיים אבן עטר (ה"אור החיים") ,ולאחר
ישע שלנו 4

אמירת תהילים אמר לציבור כי "לצורר לא תהיה
שליטה בארצנו" ובכך הרגיע את החסידים.
מסופר על הרב פרידמן כי נהג לשמור על
צניעות מרובה ולהסתיר את דרכו בקודש,
אך בד בבד שמר בביתו על המלכותיות הרבה
של סבו הרב ישראל פרידמן מרוז'ין ,ובביתו
היו אלפי תשמישי קדושה מהודרים שחלקם
הועברו לו בירושה .עוד נוהגים לספר כי הרב
פרידמן המעיט לדבר וכי דבריו היו שקולים
ומדודים שתמיד נאמרו בנועם ובנימוס .בזמן
שהותו בגולה מסופר כי היו שומעים אותו מדבר
כאשר היה יוצא לטייל ומתפעם מיצירות הבורא.
סיפר פקיד בכיר בעיריית תל אביב ,שפעם ראה
את האדמו"ר הולך ברחוב ,וכיוון שנדמה היה
לו שהאדמו"ר שואל עליו את משמשו ,החליט
לגשת אל האדמו"ר ולהציג את עצמו .בימי

במהלך שהות האדמו"רים
מרוז'ין באוסטריה הועלתה ההצעה
לפתוח חלקה בבית הקברות
היהודי בווינה בשבילם ,כתגובה
להצעה זאת אמר הרב פרידמן
כי בשבילו אין צורך מפני שהוא
מתכוון לעלות לארץ ישראל
השבעה על האדמו"ר בא אותו פקיד לנחם ,וסיפר
כי מאז אותה פגישה לא העז יותר ללכת ברחוב
בגילוי ראש .והמשיך בבכי לומר כי רק מראייתו
ברחוב היה מושפע לטובה ,ועתה הוא חסר לו.
היה רבי ישראל כולו קודש לתפקידו כאדמו"ר.
ראשית ,בעמידתו לפני ה´ באמת גמורה .שנית,
להיות דוגמא ומופת ליהודי עובד ה´ ,ולטהר בזה
את ליבות המתקשרים אליו לעבודת ה´ .שלישית,
בעצות והדרכות שהיה נותן לגדולים וקטנים
שהיו משחרים לפתחו .רביעית ,בקירוב רחוקים
באהבה וחסד.
תומכי ´אגודת ישראל´ בירושלים הקימו
קהילה נפרדת – ´העדה החרדית´ ,כדי להיבדל
מכלל הציבור ומהנהגתו הרבנית ,שהיתה
מקושרת גם עם החילונים והדתיים הלאומיים.
לקהילה הנפרדת היה רב אחר ,משרד נישואין
וגירושין נפרד ומערכת כשרות נפרדת .לימים
רצו ראשי ´אגודת ישראל´ בירושלים ליזום
פירוד כזה גם בתל אביב ובכל הארץ .אגב ,באותם
ימים היתה תל אביב מלאה ביהודים דתיים.
משלחת מכובדת של נציגי ´אגודת ישראל´
מירושלים הגיעה לאדמו"ר רבי אברהם יעקב
מסדיגורה ,שהיה מראשי מועצת גדולי התורה
של ´אגודת ישראל´ ,כדי להעלות בפניו את
יוזמתם .בראש המשלחת עמדו ר´ משה

בלוי ,ר´ יצחק מאיר לוין ,וד"ר יצחק ברויאר.
לאחר שסיימו לומר את דבריהם ,שאלם
הרבי :האם הייתם כבר אצל דודי הקדוש
האדמו"ר מהוסיאטין לשמוע את חוות
דעתו? (באותו זמן היה הרבי מסדיגורה כבן
ששים והאדמו"ר מהוסיאטין קרוב לתשעים)
כשהשיבו שלא הלכו אצלו הרצינו פניו של הרבי
מסדיגורה ,ופנה בקפידה יתירה כלפי ר´ יצחק
מאיר ואמר" :מילא הרב משה בלוי ,שהינו מאנשי
ירושלים ואין הוא שייך למחנה החסידים ,אפשר
להבין מדוע לא שאל את הדוד .אבל אתה ,שכן
יודעחסידותמהי,ושדרךהבעש"טהקדושלאיחוד
ולא לפילוג ,איך זה שלא נכנסת קודם לשאול
את דודי הקדוש ,שהינו בעל הבית של תל אביב,
שכל כתבי האר"י ז"ל מונחים אצלו על כף היד?!"
לאחר דבריו אמר שבכל שבוע הוא נכנס אצל
דודו ,ובפעם הבאה ישאל את דעתו על יוזמתם.
כששמע הרבי מהוסיאטין את הדברים ,נרעד כולו,
והחל מזיל דמעות ,ואמר" :שאנחנו נחתום שאלו
יהודים ואלו אינם יהודים? מבקשים שאני אסכים
לכך ואחתום על זה? ומה יגידו על זה בשמיים?"
ועוד הוסיף ,כשכל גופו רועד מהתרגשות" :יודע
אני שאם אסכים לפילוג ,אגרום לקטרוג על כלל
ישראל".
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סיפורו של מקום

חמדת
ש

בת 'וישלח' היא השבת של היישוב
חמדת .וזאת מכיוון שהיאחזות
הנח"ל שתפסה בעבר את המקום
כינתה אותו 'נחל יבוק' מהסיבה הפשוטה –
מעבר יבוק פרוש אל מול חמדת מלוא העין
וכאשר ישנה ראות טובה המראה אכן מרהיב.
אך מה יש בו במקום זה ,בערוץ נחל זה
בעבר הירדן המזרחי שיש לתת עליו את
הדעת? מה הקשר בין היישוב למעבר יבוק?
ומה יכולים ללמוד אנו ממה שהתרחש שם
על-פי פרשת השבוע?
בפתח הדברים נציין עניין חשוב והכרחי
באופיו המיוחד של יעקב אבינו.
יעקב אבינו דואג לפרטים הקטנים .בעיניו
יש להם משמעות רבה ביותר .הפרטים
הזניחים ,אלו שלכאורה פחות חשובים
תופסים מקום מרכזי בהתנהלותו של אבי
שנים עשר השבטים – אבי עם ישראל .אם
נתבונן מרגע יציאתו לאוויר העולם בבית
יצחק ורבקה דרך כל מאורע בחייו ועד לימיו
האחרונים נראה כי אכן יעקב אבינו לא פסח
על שום עניין ולא עיגל שום פינה .בתיאור
קניית הבכורה המתוכננת היטב מידי אחיו
עשו ,לדוגמא ,לא נותנת התורה פירוט נרחב.
ברור הדבר שיעקב היה מוכן לחלוטין לבואו
של עשו מן השדה עייף ורעב .יעקב ניצל
את שעת הכושר הזו למען העתיד .כשאמו
רבקה דוחקת בו 'לגנוב' את ברכות יצחק
אומר יעקב "אולי ימושני אבי והייתי בעיניו
כמתעתע" – יעקב חושש מהפרטים הקטנים.
אכן ,חששו היה מוצדק ואביו מישש אותו ,אך
בנס לא ירדה כל התוכנית לטמיון.
הביטוי המפורסם 'ברחל בתך הקטנה' הוא
ביטוי שהמציא יעקב אבינו .הוא מכין 'חוזה'
מדוקדק עד לפרט האחרון מתוך היכרות עם
דודו המפוקפק .לבן הצליח להערים עליו
בפעם זו .לא עוד!
מכאן אנו רצים קדימה בסיפור חיי יעקב
ומגיעים לנקודה קריטית ודרמטית מאוד-
המפגש הצפוי עם עשו אחיו .יעקב מתכונן
במספר דרכים לקראת המפגש ,כל אחת
מהן מדוקדקת ואחראית ,אך אין זה מעניק
לו שקט כלשהו .הוא מוטרד וירא מפני אחיו.

ישע שלנו
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חובב יחיאל מרנץ'
חמדת

"וַ ּיָ ָקם ַּב ַּליְ ָלה הּוא...
וַ ּיַ ֲעבֹר ֵאת ַמ ֲע ַבר יַ ּבֹק...
ת-הּנָ ַחל
וַ ּיִ ָּק ֵחם וַ ּיַ ֲע ִברֵ ם ֶא ַ
ת-א ֶׁשר-לֹו
וַ ּיַ ֲע ֵבר ֶא ֲ
וַ ּיִ ּוָ ֵתר יַ ֲעקֹב ְל ַבּדֹו
וַ ּיֵ ָא ֵבק ִאיׁש ִעּמֹו
חר" (בראשית לב ,כג-כה)
ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ ַ

ההתקדמות של מחנהו נעשית בחסות
החשיכה כשהוא מעביר את כולם מהגדה
הצפונית של הנחל אל הדרומית .רש"י מתאר
שיעקב עשה עצמו כמין גשר ,מעביר את
הילדים ואת הרכוש מצד אחד לשני .ואז מגיע
הסיפור לדרמת שיא – המאבק עם המלאך.
ולמה מצא עצמו יעקב לבד מולו? הוא אשר
אמרנו-פרטים קטנים .כפי שכותב רש"י:
"ויותר יעקב" ' -שכח פכים קטנים וחזר
עליהם' .גם הספורנו מזהה נקודה זו אצל
סע
יעקב :וַ ּיִ ּוָ ֵתר יַ ֲעקב ְל ַבּדו'ַ .א ֲחרון ְלכֻ ָּלם ִלנְ ַ
ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה ְּכ ֵדי ְל ַה ְד ִריְך ֶׁ ...ש ְּיֵלכּו ִעם ָּכל ִקנְ יָנו
ּש ֵאר ָּד ָבר ַּב ַּמ ֲחנֶ ה'.
וְלא יִ ָ ׁ
לולא פכים קטנים אלו ,לולא תשומת הלב
המיוחדת לעניינים הנראים זניחים ומיותרים
לכאורה היה 'מפספס' יעקב את ברכת
המלאך ,את תחושת הביטחון לקראת אחיו
ולקראת השיבה לארץ אבותיו .בזכות מאבק
איתנים לילי זה יעקב אבינו עבר בשלום את
הנחל ,חמוש בברכתו של המלאך ובשם
חדש ומשמעותי ,החרדה מפנה את מקומה
לשלווה ,והפגישה עם עשו מסתיימת בטוב.
נקודת מפנה זו התרחשה מול חמדת,
במעבר יבוק .שם החל יעקב להרגיש טוב
יותר ,שלם יותר (רק כשהגיע לשכם היה שלם
באמת) .שם ,בנקודה זו ,לומדים מפרשים
רבים מתחילה גאולת ישראל .אמנם יעקב
ממשיך מיבוק צולע ,לא הכל מושלם גם
בהכנות לגאולה ,אך אין ספק זו ההתחלה.
ההקפדה על הפרטים הקטנים משתלמת
מאוד .גם צאצאיו במצרים הקפידו על שלושה
דברים שאולי נראים קטנים אך מהותיים הם
מאוד – שמם ,לשונם ומלבושם (ראשי תיבות
'שלם').
אל לנו לזנוח את הפרטים הללו .אלו
שהופכים אותנו למי שאנו באמת .לכל יישוב
קטן ,לכל רגב אדמה מארץ ישראל יש מקום
ויש חשיבות .בבואנו ליהנות מנוף בראשיתי
מהמם ,לצפות על עבר נחל יבוק עלינו
לזכור שנקודה קטנה זו הביאה למהפך מכונן
ומשמעותי עד מאוד בחיי אבי האומה.
הלוואי ונזכה גם אנחנו להגיע למדרגת
'ויבא יעקב שלם'.

•

להגנתעופרההטבע
החברה
בית ספר שדה
חנוכה בארץ החשמונאים
כנס בנימין לידיעת הארץ

בתאריכים ל' כסלו – א' טבת
 17-18.12.09יתקיים כנס ידיעת
הארץ ע"ש יאיר בשן ז"ל בבית
ספר שדה עפרה.
יום ה'  17.12.09ל' כסלו

ערב הרצאות בנושא :לחימה וערכי צה"ל
לאור קרבות המכבים.
 – 16:30התכנסות והדלקת נרות חנוכה.
 – 17:00תחילת הרצאות .
דברים לזכרו של יאיר בשן ז"ל – אביתר כהן .
הרב שלמה אבינר – ההכרעה המוסרית –
צבאית של יהודה המכבי.
אל"מ הרצי הלוי – מודיעין ומוסר בלחימה.
זאב ח .ארליך (ז'אבו) – חנוכיית הקרבות
של יהודה המכבי.
פרופ' אסא כשר – לאור ערכי צה"ל.
ד"ר חגי בן ארצי – מורשתו הצבאית
והמדינית של יונתן המכבי.
אל"מ איתי וירוב  -אחי גיבורי התהילה –
מכבים בני דורנו.
במהלך הערב יושמעו קטעי נגינה ושירה
ע"י יוחאי בשן .
עלות הכנס.₪ 40 :

ביום ו'  18.12.09א' טבת

סיורים בעקבות קרבות המכבים .קרב
מעלה לבונה ,קרב אמאוס – למשפחות
וילדים ,קרב אלעזר בגוש עציון ,מותו
של יהודה המכבי בהר בעל חצור ,קברות
המכבים ומעלה בית חורון.
השתתפות בסיורים בהרשמה מראש.
עלות הסיורים ₪ 30 :למבוגר  ₪ 20לילד.
לפרטים והרשמה –  029975516או
 ofra@spni.org.ilבית ספר שדה עפרה.

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 :בריכת השילוח .שמות הילדים הזוכים:
בראל אוחנונה ,עפולה  חיים ירחי ,בני נצרים  קובי כנה ,אלעד

בסיעתא דשמיא

ת
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מתוך שבח והודיה לבורא עולם
הגומל חסדים טובים לעמו ישראל
שמחים להזמינכם

לחנוכת משכן הקבע של ישיבת רעותא
בית מדרש "בית יוסף"
ע"ש ר' יוסף ויינריבר ז"ל ובני משפחתו שניספו בשואה הי"ד
שתתקיים ברצות ה' במושב כרמל
ביום חמישי בנר שביעי של חנוכה אור לא‘ טבת
במעמד הרב הראשי  -הרב יונה מצגר שליט“א,
יו"ר הכנסת ,רבנים ואישי ציבור.
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עיצוב-נעמה אמיתי 0528-119747

 17:30התכנסות
 17:45קביעת מזוזות
 18:00תהלוכת ספרי התורה
מבית המדרש הישן לחדש בשירה ובריקודים
 18:45הדלקת נר שביעי של חנוכה
 19:00דברי תורה וברכה ,שירות ותשבחות
מומלץ להביא ביגוד חם
 20:30מעריב
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חדשותיש"ע

המאבק בהקפאת הבנייה

המאבק נגד הקפאת
הבנייה החל עוד לפני
החלטת
שהתקבלה
הקבינט על כך ,ביום
רביעי שעבר .כבר באותו
אחר הצהריים אורגן
כנס חירום על ידי חברי
הכנסת דני דנון וציפי
חוטובלי מהליכוד
במועצה המקומית
גבעת זאב ,יחד עם
ראשי מועצת יש"ע
וראשי הרשויות ביהודה
ושומרון .הנוכחים צפו בבנימין נתניהו מבשר
על ההקפאה ,ותקפו את ההחלטה באמצעי
התקשורת שהגיעו למקום .בישיבה סוכם על
הגברת הלחץ במישור הפרלמנטרי בהסברה
בקרב כלל חברי הכנסת ,ובייחוד בקרב
השרים וחברי הכנסת של הליכוד.
עוד באותו ערב הודיעו ראשי מועצת יש"ע
לשר הביטחון כי לא יגיעו לפגישה אליה זומנו
למחרת במשרדו .בהודעת המועצה נאמר כי:
"שר הביטחון מתנכל להתיישבות מזה תקופה
ארוכה עוד קודם להחלטה על הקפאת הבנייה
ופועל על מנת להצר את צעדיה .הכתובת
היא ראש הממשלה בנימין נתניהו  -הוא זה
שקיבל את ההחלטה על הקפאה ,הוא המפר
את התחייבותיו לבוחריו ,ועל שולחנו מונחות
פניות של ראשי יש"ע להיפגש עמו ,אשר לא
נענו אפילו פעם אחת מאז שנכנס לתפקידו.
מטעמים אלו החליטו ראשי המתיישבים לא
להיענות להזמנת שר הביטחון".
ביום חמישי שעבר התקיים דיון בהנהלת
מועצת יש"ע שבסיומו הוחלט כי המועצה
רואה בהקפאת הבנייה היא צעד בלתי מוסרי,
בלתי יהודי ,ואנטי ציוני שמקדם באופן ממשי
את סכנת הקמתה של מדינה פלשתינאית
המהווה איום קיומי על מדינת ישראל .מנהיגי
המתיישבים הצהירו בהודעה לתקשורת:
"אנו רואים בהחלטת ההקפאה החלטה
לא לגיטימית ונמשיך לבנות את הארץ עם
הממשלה או בלעדיה" .הנהלת המועצה
החליטה על שורה של צעדים להמשך פיתוח
וביסוס ההתיישבות ביהודה ושומרון ,ובהם
המשך הבנייה ביישובי יש"ע .הוקם מטה מאבק
שיקבע ,ינהל ,ויתאם את מכלול המהלכים נגד
הקפאת הבנייה ונגד המשך התהליך המוביל
למדינה פלשתינאית ,וכן לקיים כינוס חירום
מליאת מועצת יש"ע הכוללת נציגים מכל
היישובים  -כינוס אשר התקיים ביום רביעי
האחרון באפרת.
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במהלך סוף
השבוע שעבר
קציני
חילקו
המינהל האזרחי
פגישת מועצת ישע וראשי רשויות עם שר השיכון
את צו ההקפאה
יחד עם תושבים וחסמו את כניסתם של פקחי
לראשי הרשויות.
ההקפאה לתחומי היישוב .בקרית ארבע,
חלקם ,בתגובה ,קרעו את הצו והשליכו אותו
ובקרני שומרון ,עזבו הפקחים כלעומת שבאו.
לפח למול עיני הקצינים.
ברבבה יצאו תלמידות אולפנת צביה וחסמו
במוצאי שבת התקיים כנס של חברי
את דרכם של הפקחים ,בכניסה לקדומים
ליכוד נאמני ארץ ישראל בהשתתפות ראשי
המתינו למעלה ממאה איש במשך כמה שעות
מועצות מיהודה ושומרון החברים בליכוד ,וכן
כדי למנוע את כניסת פקחי ההקפאה .גי'פ
ראש מועצת יש"ע דני דיין.
שהגיע למקום הבחין בנוכחות המוגברת של
ביום שני נפגשו ראשי הרשויות וחברי
התושבים ,והאורחים הבלתי קרואים המשיכו
מועצת יש"ע עם שר השיכון אריאל אטיאס,
הלאה .מועצת יש"ע פרסמה הודעה שבה
שנעדר מההצבעה בקבינט על הקפאת
חיזקה את ידי ראשי המועצות והתושבים
הבנייה .ראשי המתיישבים בירכו את השר על
אשר מונעים את כניסת הפקחים של ביבי
כך שש"ס לא הרימה יד בעד הקפאת הבנייה
ליישוביהם ,וקראה לתושבים לדווח על כל
היהודית ביש"ע .הם הודיעו לשר כי אין
תנועה של צוות פיקוח לכיוון היישובים
בכוונתם לשתף פעולה בשום צורה עם יישום
יושב ראש מועצת יש"ע דני דיין מסר
צו ההקפאה" :שום החלטה תבוסתנית של
השבוע כי הגיע לידיעתו מידע לפיו שר
הממשלה לא תסיט אותנו מהמשך בניית
הביטחון אהוד ברק הורה לגייס את יחידת
הארץ" .ראשי יש"ע תבעו מן השר לפעול
המילואים האחראית בעת חירום על
באופן אקטיבי לביטול ההחלטה.
תפיסת השלטון בערים הפלשתינאיות,
וזאת במטרה להפעיל אותה כנגד
ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
לדבריו "נתניהו וברק חצו את כל הקווים
האדומים והכריזו מלחמה של ממש על
מפעל ההתיישבות ביש"ע".
ביום רביעי הקרוב ,כ"ב בכסלו9.12.2009 ,
תתקיים בשעה  18:30בככר פאריז
בירושלים הפגנת המונים תחת הכותרת:
"לשבור את ההקפאה" .לאירוע שותפים
מאוחר יותר – במקביל להגעת פקחי
מועצת יש"ע ,ראשי הרשויות ביהודה ושומרון,
ההקפאה למספר יישובים  -קיימו ראשי
ועדי המתיישבים ,מטה מאמץ ,מטות ערים
הרשויות ישיבה שבה החליטו על שורת
ותנועות הנוער בני עקיבא ,עזרא ,ואריאל.
צעדים מעשיים ובראשם :אין כניסה לפקחי
באירוע ישתתפו חברי כנסת ,אישי ציבור,
ההקפאה של ביבי לתחומי היישובים.
ובסיומו תתקיים תהלוכת לפידים לכיוון
למחרת ניתלו שלטים ברוח זו על שערי
הקונסוליה האמריקאית.
היישובים ברחבי יש"ע.
מטה המאבק בהקפאת הבנייה החל
עוד הוחלט על איחוד כוחות של כל ראשי
בגיוס עשרות מתנדבים לצוותי פעילות
הרשויות ,הקמת מטה פעולה משותף ,ראשי
במגוון תחומים .להצטרפות ניתן לשלוח
הרשויות יעמדו בראש המאבק בהקפאת
הודעת  SMSלמספר  052-5665052או מייל
הבנייה .כמו כן מאחר וניטלה מהם הסמכות
לכתובת .bst444@gmail.com
לתת היתרים לבניה ,הסירו ראשי הרשויות
כמו כן המטה מחפש אנשים שניזוקו
את אחריותם מהפיקוח הפנימי בישובים,
בצורה ישירה או עקיפה כתוצאה ממדיניות
והורו למהנדסי המועצות להימנע מלהיפגש
הקפאת הבנייה המוכנים להתראיין,
עם קציני המנהל האזרחי ובתוכם פגישה עם
להיחשף בכלי התקשורת ,ולסייע בהסברת
ראש ענף תשתיות במינהל שתוכננה ליום
האיוולת שבמדיניות החנק סביב יישובי
שלישי האחרון.
יש"ע .ניתן לשלוח מייל ופרטים ליצירת קשר
ביום שלישי ההחלטות החלו להתבצע
לכתובתhakpaah@gmail.com :
בפועל .ביישובים רבים יצאו ראשי הרשויות
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