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כניסת השבת מוצ"ש
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 200סיון תש"ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

הרב גוסטמן  -חלק ב'

חיבת הארץ

תואר שני בשומרון

מבט להתישבות

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל בעצרת תפילה לביטול גזירת עקירת יישובי גוש קטיף

ממשיכים בדרכו
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הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל  -דברים לזכרו
הראשון לציון הרב שלמה עמאר – הרב הראשי לישראל

הרב יונה מצגר – הרב הראשי לישראל

רב ומנהיג בקודש הקודשים

שלוש האהבות

ז"ל מספרים כי "צנצנת המן ...ומקלו של אהרן
שקדיה ופרחיה וארגז שהשיבו פלשתים כבוד
לאלקי ישראל היו כולם בבית קדש הקדשים"
(יומא ב' ,יג ,וכן בגמ' מסכת כריתות דף ה' ע"ב) .
הנה כי כן ,ג' דברים עמדו בקודש הקודשים :ארון הברית,
מטה אהרון וצנצנת המן .למה דווקא שלושת הדברים הללו
נבחרו לעמוד במקום הכי קדוש לעם ישראל?
יש המסבירים שיש לכך מסר לתכונתו של רב ומנהיג.
קודש הקודשים הוא סמל לתכונת הקודש ,לדמותו של רב כמו הגאון הרב
מרדכי אליהו זצ"ל .שלושת הדברים שעמדו בקודש הקודשים הם הדברים
שעומדים בתכליתו של האדם והם שלושת הדברים שצריכים להנחות את חייו:
ארון הברית זהו סמל לקיום תורה ומצוות ,אך לא רק קיום התורה באופן אישי,
אלא כמורה הוראה לרבים בבחינת "אדם לעמל יולד" – לעמ"ל – ראשי תיבות:
ללמוד על מנת ללמד .את הוראת ולימוד התורה לרבים קיים הגר"מ אליהו
בהידור רב ,בהרבצת תורה בכל רחבי הארץ ,אם באופן אישי ,ואם באופן תקשורתי
בשיעוריו אשר שודרו באמצעות הלווין והביאו את דבריו לרבבות בתים בישראל,
ומאות אלפי יהודים היו משומעי לקחו ולמדו ממנו תורה וקיום מצוות.
מטה אהרון מסמל את מידתו של אהרון הכהן  -אוהב שלום ורודף שלום
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה .הרב אליהו הצטיין באהבת הבריות שלו באופן

עלת הרב הראשון לציון הגאון הגדול רבי
מרדכי אליהו עליו השלום היתה באהבת ישראל
המיוחדת שלו ,אהבה אשר היתה פורצת גדרות,
באהבת התורה שלו המיוחדת במינה ,ובאהבת ארץ
ישראל .שלוש אהבות האלה היו אחת בידו וסבור אני כי
היה זה אחד הדברים הבולטים באישיותו אשר גם הקרינו
על כל העשייה שלו וניכרים היו בכל הפעולות שלו.
מי שמתבונן בזה יראה איך שלושת הדברים ליוו אותו לווית חן וחסד בכל
אורך הדרך .בהנהגה שלו .בהתנהגות שלו .בשיחות שלו .ואפילו בפסיקות
ובהוראות שלו בלטו מאוד שלוש האהבות שהזכרנו.
מתוך כך הוא אהב וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות ,אהב כל אדם מישראל
וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות ,גם בביתו ,גם בלשכתו ,בסבלנות ,במאור פנים
מיוחד .מתוך כך הייתה לו קרבה יתרה לאלה שמיישבים את הארץ ,דואגים
לבניינה .להם הוא חלק את הכבוד הגדול ביותר .ומתוך כך גם כיבד תלמידי
חכמים מאוד כי זו אהבת התורה אשר התחברה עם אהבת הארץ לאלה
שלומדים תורה בארץ ישראל .והדבר פרץ ביותר בזמנים מיוחדים .אולי היותר
בולט בכל הזמנים היה זה בזמן עקירת היישובים בגוש קטיף שאז עמד כאריה
וצעק בנהמת ליבו וראו את הכאב הנורא על איבוד חלק מהארץ על עקירת
מיישבי הארץ ובוניה ,וגם ראה בזה גם פגיעה בתורה ובמוסדותיה ,ולא היה

ח

מ

» המשך בעמוד 3

וחיי
עולם
נטע
בתוכנו

יום שלישי ,ג' בתמוז )(15/6/10
בשעה  16:30בבית האולפנא.
נא ראו הזמנה זו כאישית.

פרסום והפקה:

”ה שנים לאולפנת
כ

עפרה

כי הרבית טובות אלי...

חגיגת כ"ה שנים
לאולפנת עפרה
 – 16:30התכנסות ,מיצג וזכרונות – 17:00 .מפגש בוגרות וצוות לדורות
 – 19:00ארוחת ערב  – 20:00מופע מרכזי ”ברכת ה‘ עלייך"

כדאי להצטייד בלבוש חם .לפרטים :ברכה052-3114744 :

נשמח מאוד בבואכם.
בהתרגשות ,משפחת האולפנא

יש"עמדה

תורניים במרכזי הערים ,והצליח לשלב
במקומות אלו – את הערכים המרכזיים שהיו
חקוקים בו – את אהבת התורה שלו ,את אהבת
ארץ ישראל ויישובה ,ואהבת ישראל לכל אדם.
הרב אליהו חתום על עשרות מנשרים בעד
זכותנו על הארץ ובתקיפות כנגד אלה המבקשים
לפגוע בה וחלילה למסור חלקים ממנה לזרים.
בתקופת הגירוש הוא היה שותף מלא להנהגת
המאבק בניסיון להסיר את הגזירה הנורא מעל
יישובי חבל עזה וצפון שומרון .לא רק בדיבורים,
אלא גם במעשים ,בשטח ,הגיע בעצמו ,ודיבר
להמונים בבמות ,בצעדות ,ובעצרות התפילה.
תחת הנהגתו התבססה ההתיישבות והתחזקה
בגבורה ובהוספת אור כנגד הרוחות המנשבות

ממשיכים בדרכו

כאב גדול אחז בלבבות רבים עם התקבל
הידיעה על הסתלקותו לגנזי מרומים של אחד
ממנהיגי הדור ,הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל
שעמד במשך עשרות שנים בהנהגת עולם
התורה ,הציונות הדתית ומפעל התיישבות
ברחבי ארץ ישראל.
הרב אליהו הצליח לאחד ולחבר בין מחנות
ובין דעות ,בין עולמות ובין אנשים .בכוחו הגדול
ובחכמתו הרבה ,הצליח לנווט ולהגיע ולגעת
באנשים שונים ממקומות שונים.
בפתח לשכתו שם קיבל קהל היה ניתן
לראות מהי אהבת ישראל ומהי אחדות ישראל.
כל גווני הקשת עלו אליו להתייעץ ולבקש את
ברכתו.
מאור הפנים שהיה לו לכל אדם ,ואהבת
ישראל היוקדת שהיתה בו הצליחה לסחוף
אחריה רבבות – בנועם ,באהבה ,ובחיבה ,ששתו
בצמא את דברי תורתו.
הוא היה גאון הדור ,אבל לא נעלמו מעיניו
הפרטים הקטנים .חריפותו ובקיאותו היו לשם
דבר אבל גם השמחה ,החיוך ,והכבוד לכל
אדם ואדם .רב ומנהיג אשר היה מסוגל להכיל
ולהוביל ציבור שלם בתקופות טובות ובתקופות
קשות.
הוא היה איש תורה בכל רמ"ח איבריו
ובהליכותיו ,איש הלכה שישב בבית הדין הרבני
הגדול אך יחד עם זאת מקובל ובקי בתורת
הסוד והנסתר .כיהן כרב ראשי לישראל – כדמות
מנהיגה וסמכותית ולא רק מייצגת ,וחיזק וביצר
את מעמדה של הרבנות הראשית ,אך כאשר
מדינת ישראל נקטה במהלכים מדיניים של
עקירה ושל נסיגה ידע לעמוד בעצמו כראש
וראשון בהנהגת המחנה.
הרב אליהו היה מאוהביה הגדולים של הארץ
הזו ,ואת האהבה הזו הנחיל לדורות אחריו
ולקהל תלמידיו .הוא היה כעמוד ההולך לפני
המחנה להאיר להם ובזכותו ובהנחייתו צמח
וגדל מפעל ההתיישבות החלוצי הציוני והערכי
בכל רחבי הארץ – מהגולן ,ביהודה והשומרון,
בנגב ובגליל ,בשכונות ירושלים ,בגרעינים

שניסו להרים יד על חלקי ארצנו האהובה .אבד
לנו מורה הדרך ,עמוד האור ,שהצליח לאחד את
המחנה ולהוביל אותו מול אתגרי
התקופה ,אבל האתגרים עודם
לא תמו ,ויש אף שמתגברים–
וזאת כאשר אבד לנו רועה .מתוך
הכאב והשבר מוטלת עלינו
המשימה להתאחד ,כציבור
וכהנהגה .לאחות את השברים,
למצוא את הדרך להגיע ולהפיץ
את הבשורה שלנו ,של מפעל
ההתיישבות ושל עולם התורה –
לכל אחד מישראל כפי שנהג
הגאון הרב אליהו זצ"ל ,כפי
כפי שהורה לנו וכפי שהנהיג
אותנו .לחפש ולהאיר את הדרך
המשותפת ,את המאחד ,את
המקרב ,את המחבר בין החלקים
השונים ובין הדעות המגוונות בעם.
כוחנו באחדותנו .לצערנו נמצאים
אנו מול מהרסים מבית ומחוץ
המבקשים את רעתנו – לא רק של
מפעל ההתיישבות ביש"ע אלא
של מדינת ישראל כולה .מגורמים
בינלאומיים וממדינות אויב
המבקשות לכלות את המפעל
הציוני ,ועד אנשים מבית ,אשר
מבקשים לפגוע במדינת ישראל.
אם נצליח ללכת לאורו המיוחד,
ועל פי משנתו של הרב אליהו
זצ"ל ,ביחד ,בשותפות ובאהבת
ישראל מחד ,אך בעמידה תקיפה
ונחושה על עמדותינו ,נצליח
בע"ה לעמוד הכן למול המשימות
והאתגרים האמוניים החינוכיים
ההסברתיים ההתיישבותיים
המדיניים והצבאיים ,שנכונו לנו
בבניין הארץ.
חבל על דאבדין ולא
משתכחין.

ף
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בו האמבצעל כסף מהגג!

•

אור סגולה  -אנרגיה סולארית

לקראת הכרזת תעריף חדש לרכישת חשמל במתקנים פוטו-וולטאים:

חברת "אור סגולה" קיסריה ,נציגיה הבלעדיים בארץ
 ,המובילה בתחום
של החברה העולמית
לפונים עד סוף
האנרגיה הסולרית ,מציעה לבעלי גגות  500מטר מרובע ומעלה
החודש
הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף ללא סיכון וללא השקעה.
חברת  ,EPCתכנון וביצוע מיידי .עבודה עברית ,היתר עיסקה .לפרטים :נדב www.orsegula.com 052-6071509
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רב ומנהיג בקודש הקודשים – המשך מעמוד השער

שלוש האהבות – המשך מעמוד השער

ייחודי .היה לו חן לכל אדם כפי שנאמר "ומרדכי רצוי לרוב אחיו ,דורש טוב
לעמו ,ודובר שלום לכל זרעו" .הוא אחז בעבותות של אהבה במטהו של אהרון
והצליח במטה המיוחד שלו להקסים את כל סובביו ,בחן ,בבהירות שלו ,אנשים
שמכל שכבות העם שבאו מדוכאים ללשכתו ,יצאו מבורכים מעודדים ,מאמינים
ומחויכים.
צנצנת המן מסמלת את הדאגה לפרנסתם של האנשים ועידודם של אנשים
קשיי יום .כמה קרנות צדקה וגמילות חסדים היו בנשיאותו ,בעידודו ובדירבונו,
גם בארץ וגם בתפוצות 200 .אברכים למדו בבית מדרש הוראה של הרב אליהו,
וכל אחד מהם קיבל מלבושי כבוד ,מכובע ועד נעליים ,מכף רגל ועד ראש.
ולא רק לבני התורה דאג ,אלא גם להמון העם .סופר עליו שכאשר הגיע הרב
אליהו לוונצואלה ,נועד עם הנשיא והעניק לו שי :ספר תהילים .תוך כדי המפגש
הנשיא הצית סיגר והניח על ספר התהילים מאפרה .הרב אליהו הוריד בעדינות
את המאפרה מעל התהילים ,אך בהמשך השיחה בלי משים שב נשיא ונצואלה
והניח את המאפרה על המתנה .הרב אליהו ביקש מהשגריר הישראלי שנלווה
לביקור להעיר את תשומת לבו של הנשיא לכך שמדובר בספר קדוש שאסור
להניח עליו חפצים ,אך השגריר חשש מתקיפותו של הנשיא ומתגובתו .עוד הם
מתלחשים והנשיא חש שמשהו מפריע לרב ,ושאל את המתורגמן מהו הדבר,
והוא ענה לו שהרב ביקש שלא לשים על הספר הקדוש דבר .הנשיא התרשם
מהדברים והסיר מיד את המאפרה מעל התהילים .בתום הפגישה ביקש הנשיא
להישאר לבד עם הרב ,הגיף את הדלתות ונעל אותן .הנשיא התיישב על הרצפה,
כרע ברך נישק את נעליו של הרב אליהו ,וביקש ממנו ברכה .הרב ענה לו שיברך
אותו אם יעזור למדינת ישראל .נשיא ונצואלה ענה לרב אליהו כי ברשותו שפע
של דלק ,והוא יכול למכור למדינת ישראל כמויות גדולות של דלק במחירים
זולים בותר .ענה לו הרב – אם כך תעשה תהיה מבורך ...צנצנת המן היתה לו גם
לפרט וגם למדינה כולה.
הרב מרדכי אליהו גדל בבית של קדושה .הוא התייתם בגיל צעיר מאביו שהיה
מקובל ,וכאשר היה לדיין צעיר בבאר שבע נקשרה נפשו בעבותות של אהבה
לבבא סאלי וספג ממנו הרבה מתורת הנסתר שליוותה אותו עד סוף חייו .רבים
הם הסיפורים שסופרו ושיסופרו על הניסים והנפלאות שאפפו את חייו .המכנה
המשותף בין כולם – הענווה שלו ,הפשטות שלו ,הצניעות שלו ,וקדושת החיים
שהוא חי בה .כשהוא הלך לבית הכנסת  ,לעולם לא הלך לבד .תמיד קהל ליווה
אותו .מאוד התחשב בשני .אני התמנתי לתפקידי סמוך לחג הפסח ,ההזמנה
הראשונה שהוזמנתי כרב ראשי לישראל לקהילה ספרדית ,היתה בקהילה של
הרב אליהו על פי בקשתו האישית ,לדרוש לקראת הפסח .הגר"מ אליהו התייחס
בחשיבות יתר לכבוד הרבנות הראשית לישראל שהוא היה מעמודי התווך של
כל דורותיה .היה גאון בתורה ,גאון בחסד ,גאון במידות ,אהבת הארץ שלו היתה
מן המפורסמות והכאב שלו בתקופת ההתנתקות היה בולט מאוד מכולם .ביתו
היה שוקק חיים לכל דכפין .כל בוקר עמדו בתור עשרות יהודים לקבל עצה
וברכה והוא נענה ברצון לכל פניה והיה לעזר ולתושייה לכל פונה ומבקש .חלל
גדול נוצר בהעדרו .חכמתו בתורה ובחיי היום-יום יחסרו לכולנו .יהי רצון שיהיה
מליץ יושר על כל בית ישראל .שנזכה לשמור על ארצנו ועל עיר אלוקינו בחוסן
בתבונה ובסיעתא דשמיא.

לו מנוח ,והתהלך כארי פצוע והיה צועק ומעודד ומתחנן ומזהיר .אי אפשר
לתאר ,ראו כל העולם עליו את הדבר הזה .ביום יום ראו את האהבות הללו
בכבוד וביקר שנתן לכל אחד ,בזמנים מיוחדים ראו זאת בצורות הרבה יותר
נרגשות וחזקות.
גם בהוראות שלו מי שמתבונן לכל אורך הדרך בלטו שלוש הנקודות הללו.
היה מאוד אכפת לו שעם ישראל יהיה בארץ ישראל ושיחיו על פי תורת
ישראל .להעמיד את התורה הן בחינוך של הקטנים והן בחינוך הגדולים,
וגם לאלה שנהנים מיגיע כפיהם שילמדו תורה ושינהגו על פי תורה בדקדוק
ובהידור ,והדברים האלה היו אור המאיר בדרכו לכל אורך הדרך.
ברור לכולנו וראינו בהלוויה את ההערצה הגדולה של רבבות בית ישראל
מכל החוגים שהייתה לרב אליהו עליו השלום ואנחנו צריכים לתת ביטוי
להערצה הזו ,להערכה הזו ,לאישיות הנפלאה הזו .והביטוי הוא לא בדברים
בעלמא אלא בכך שאנחנו מאמצים לנו את שלוש האהבות שהרב כה החזיק
בהם ,לאמץ בהם וללכת לאורם .את אהבת התורה ,את אהבת ישראל ,ואהבת
ארץ ישראל ,בבחינת ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא – חד הם.
מבקשים אנו שיהיה הגאון רבי מרדכי אליהו עליו השלום שליח ציבור
להביא את דאגותינו ואת מצוקותינו לפני הקדוש ברוך הוא ,שיחיש את
ישועתנו במשובה ונחת ולא יישמע שוד ושבר בגבולנו אלא יישמע קול ששון
וקול שמחה ,קול חתן וקול כלה ובמהרה נשמע קול שופרו של משיח צדקנו
המבשר אותנו על הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

•

•

בית מועצת יש"ע ,תנועת אמנה ותושבי יש"ע
מבכים את מותו של רבה של ארץ ישראל ,הרב הראשי לישראל הראשון לציון

הרב המקובל הגאון מרדכי אליהו זצ"ל
הגר"מ אליהו זצ"ל הוביל והנהיג מזה עשרות שנים את עולם
התורה ,את הציונות הדתית ואת מפעל ההתיישבות ביש"ע.
הדרכותיו והליכותיו ,עוז רוחו ואהבת ישראל וארץ ישראל שלו
הנהיגו דורות שלמים של אוהבי התורה העם והארץ .הרב אליהו
היה ממנהיגי המאבק על ביסוס ההתיישבות וחיזוקה ,בגבורה
ובהוספת אור כנגד הרוחות המנשבות שניסו להרים יד על חלקי
ארצנו האהובה.
אבד לנו מורה הדרך ,עמוד האור ,שהצליח לאחד את המחנה
ולהוביל אותו מול אתגרי התקופה.

מי ייתן לנו תמורתו מי ייתן לנו חליפתו
אבלים וכואבים
בית מועצת יש"ע ,תנועת אמנה ותושבי יש"ע
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב ישראל זאב גוסטמן – חלק ב'
משה מאירסדורף

ב

עת שישב הרב ישראל זאב גוסטמן
שבעה על אשתו ,בא הרב חיים
שמולאביץ ראש ישיבת מיר לנחמו.
היה שם רופא שהתנדב להסיעו בחזרה לביתו.
בעת שנסעו ראה הרופא כי הרב שמואלביץ
חלש וחולה ,ושאלו" :מדוע היה כבוד הרב צריך
להטריח עצמו לבוא לניחום אבלים?" השיב הרב
שמולאביץ" :זה כבוד התורה .הוא (הרב גוסטמן)
התורה!" .בספריו אלו באה לידי ביטוי גישת
לימוד ייחודית ,המשלבת ניתוח טקסטואלי
צמוד המקדים את הנחת הסברות בביאור
הסוגיה ,בדומה לדרך הלימוד הבריסקאית
בניתוח הטקסט של הרמב"ם ,אלא שהוא מרחיב
את השיטה גם לספרי ראשונים אחרים .כיון
שהספר כולל את שיעוריו שנמסרו במשך שעות

בעת מלחמת שלום הגליל
אמר ,שאם היה צעיר היה
יוצא למלחמה עם החיילים.
ומי שרוצה להישאר
בישיבה ,צריך ללמוד בתנאי
מלחמה ,ללמוד בשקידה
וללכת לישון בלי להוריד
נעליים.בעת מלחמת
שלום הגליל הסכים
שיפריעו באמצע השיעור
עם שאלות מחיילים.
וכשהתלוננו בחורים
מהישיבה שזה מפריע ,אמר
"הם יותר חשובים מכם".
ארוכות ,השיעורים מופיעים כמערכות ארוכות,
לעתים בנות עשרות עמודים כל אחת ,המקיפות
נושאים עמוקים ממכלול זויותיהן.
ב'מזרח' של ישיבת 'נצח ישראל' שבראשה
עמד הרב גוסטמן ,הושיב את פרופ' מנחם אלון,
המשנה לנשיא בית המשפט העליון ,ואת פרופ'
הלפרין ,איש מדע בתחום הפיזיקה .גם מפרופ'
אומן ,חתן פרס הנובל במתמטיקה ,ביקש הרב
גוסטמן שיישב במזרח ,אך משום ענוותנותו
העדיף לשבת עם שאר הציבור.
שאלוהו :איך הרב בוחר את מי להושיב
במזרח? הרב הבין שכוונת השאלה מדוע הושיב
במזרח הישיבה פרופסורים שאינם רבנים,
והשיב" :פה בארץ ישראל צריכים לדאוג למלכות,
ואלו אנשים שמסמלים את המלכות" .המלכות
מבטאת כפי הנראה את המערכות השונות
שעליהם האומה מתבססת .בנוסף לכך יש לציין
שאותם פרופסורים היו בני תורה מובהקים.
כשנהרג בנו של פרופ' אומן ,שלמה ,במלחמת
של"ג הגיע הרב גוסטמן להלוויה .בתום ההלוויה
הסתובב הרב גוסטמן בין הקברים הטריים
של החיילים שנפלו ,נאנח והצטער עליהם,
והתקשה לעזוב את בית הקברות .בחזרתם
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מההלוויה אמר" :כולם קדושים" .שאל אחד
הנוסעים שישב במושב האחורי" :כולם? גם
הלא דתיים?" פנה הרב גוסטמן למושב האחורי
ואמר" :כולם ,כולם!".
בעת ניחום האבלים פנה לאלמנה ,להורים,
לאחים ולאחיות ,ואמר" :הבן שלי ,מאיר ,נלקח
מידיי ונזרק על משאית בקינדראקציון .ועמדה
לידי אשתו של המשגיח ,ולקחו גם את הילד
שלה .ואז היא פנתה לנאצי ואמרה :תזרוק גם
אותי על המשאית .הנאצי ענה לה :חכי גברת,
התור שלך יגיע .הקולות שבקעו מהילדים
הגוססים והחיים על המשאית היו כלום לעומת
הצעקות של האמהות."...
והוסיף ואמר" :אני פסקתי לכולם לברוח
מהגיטו ,וגם אני ברחתי .ואמרתי לבני המשפחה

קם פרופ' אומן מהארץ ,חיבק את הרב גוסטמן
ואמר" :ניחמתני ,ניחמתני".
עוד אמרו בשמו ,שבעת מלחמת שלום הגליל
אמר ,שאם היה צעיר היה יוצא למלחמה עם
החיילים .ומי שרוצה להישאר בישיבה ,צריך
ללמוד בתנאי מלחמה ,ללמוד בשקידה וללכת
לישון בלי להוריד נעליים .בעת מלחמת שלום
הגליל הסכים שיפריעו באמצע השיעור עם
שאלות מחיילים .וכשהתלוננו בחורים מהישיבה
שזה מפריע ,אמר הם יותר חשובים מכם.
פעם ביקש הרב לנסוע לקרובת משפחתו
שהתגוררה בקיבוץ חילוני ,ואחד מתלמידיו
עם אשתו התנדבו להסיעו .כשהגיעו לקיבוץ
והאשה יצאה מהמכונית ,נדהמה לראות את
הנשים לבושות בחוסר צניעות מובהק ,ואמרה:

"בארץ ישראל
צריכים לדאוג
למלכות"
(בתו ואשתו) :אני הקצין ואתם החיילים ,כשאני
אומר להתכופף  -מתכופפים .ירו עלינו מטווח של
ששה מטר ולא נפגענו".
וחזר לספר על הזמן שהיה בגטו ,שלאחר שבנו
נרצח ,לקח את נעליו הקטנות כדי למוכרן בעת
יציאתו מהגטו לעבודות כפייה .בחוץ הצליח
להחליפן תמורת גזר וקמח .אבל נתן בכל יום רק
נעל אחת ,כי לא יכול להבריח בפעם אחת את כל
האוכל שהיה מקבל תמורת שתי הנעליים .הוא
תאר איך הכניס את הקמח למכנסיים הקשורות,
ואת הגזר הכניס בפרוסות לתוך נעליו .כשחזר
לגטו הלך להביא חלק מהאוכל לאלמנתו של
גאון הדור רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי ,שהייתה
נפוחה מקור ומרעב .הרבנית סרבה בתחילה
לקבל את האוכל ,כי אמרה :יש לך אשה וילדה,
למה תיתן לי את האוכל? כשהשיב לה "יש לי
מספיק" הסכימה לקבל ממנו קצת גזר וקמח.
הוסיף הרב גוסטמן" :אני לא טעמתי מהאוכל
הזה ,מפני שלא יכולתי לקיים בעצמי את הפסוק:
"ואכלתם בשר בניכם" (ויקרא כו ,כט)".
ואז הזדקף הרב גוסטמן ,פשט את ידיו לצדדים
ואמר" :עכשיו אגיד לכם מה שקורה בעולם האמת.
מאירקה שלי אומר לשלמה :אשריך שלוימלה
שזכית .אני לא זכיתי! אני לא זכיתי לזרוק את עצמי
מנגד כדי להציל את כלל ישראל .אתה זכית!"

"איפה אנחנו? בגיהנם?!" פנה אליה הרב גוסטמן
ואמר" :לעולם אל תוציאי מילים כאלה על
האנשים הללו .הם בנו את ארץ ישראל בשבילנו
ובשביל עם ישראל .זכותם גדולה מאוד".
פעם שאל אחד המתפללים את הרב גוסטמן:
"איך הרב נוהג בשמיטה?" השיב" :אני מחמיר
על עצמי" .כעבור רבע דקה הרגיש הרב שלא
השיב כיצד ראוי לנהוג .פנה לשואל ואמר:
"מה אתה מתכנן לעשות?" אמר השואל" :אני
מתכנן לנסוע לאח של החברותא שלי בקיבוץ
שלוחות ולקנות מהקיבוץ מה שאפשר .כפי
הנראה אפשר יהיה לקנות גזר" .הרב שהכיר
את האיש משלוחות (משה וייס) פנה ואמר
ביידיש" :אם כן ,תביא לי גם שק" .שאל" :האם
ההיתר טוב?" השיב הרב" :בוודאי שההיתר
טוב" .שאל" :אם ההיתר טוב ,למה לא לקנות
מהירקן ברחוב עזה?" השיב" :ההיתר טוב ,רק
שהוא צריך להתבצע על ידי בני תורה".
יצירתו העיקרית בדפוס היא סדרי ספרי
"קונטרסי שיעורים" על מסכתות התלמוד :גיטין,
קידושין ,בבא קמא ,בבא מציעא ובבא בתרא.
הרב ישראל זאב גוסטמן נפטר בכ"ח בסיון
תשנ"א (.)1991
הדברים נכתבו על פי מאמרו של הרב אליעזר מלמד
בספרו "רביבים  -גדולי ישראל ודמויות מופת".

•

"סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות
יחד .כשם שהאומה היא מיוחדת
להרוממות האלקית במעמקי חייה,
כך הארץ ,ארץ ד' ,היא מכשירה
את העם היושב עליה בנחלת עולמים".
(שבת הארץ עמ' יז)
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צילום :מיכאלי

מבט להתיישבות

ה

מועצה להשכלה גבוהה
(יו"ש) אישרה לאחרונה את
פתיחתה של תוכנית חדשה
לתואר שני עם תזה – מורשת ישראל
במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
כמו כן אושר לפתוח גם תוכנית לתואר
שני בהנדסה כימית ,ואושרה ההכרה

לומדים לתואר שני במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
לתואר שני למינהל עסקים ( .)MBAבעקבות
פתיחת תוכניות אלו ,יתקיימו בשנת הלימודים
הקרובה תשע"א לימודי תואר שני בשש מחלקות:
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ( ,)M. S.cהנדסה
כימית ( ,)M. S.cמינהל עסקים (,)M.B.A
פסיכולוגיה שיקומית וארגונית ( ,)M.Aעבודה
סוציאלית ( ,)M.Aמורשת ישראל (.)M.A
בסך הכל מופעלות במרכז האוניברסיטאי
תוכניות לימודים לתארים ראשון ושני ב 24 -
מחלקות.
המחלקה למורשת ישראל מייצגת
את תפיסת העולם על-פיה הוקם המרכז
האוניברסיטאי .חזונה  -יצירת מרכז אקדמי-ציוני,
העוסק בהוראה ובמחקר בתחומים השונים של
מורשת ישראל .מטרת המחלקה – להקנות לכל
סטודנט מן המגוון העשיר של הקניין הרוחני

ישע שלנו

6

של עם ישראל לדורותיו ,באמצעות העשרת
הידע והמחקר בתחומי מקרא ,ספרות ואמנות
יהודית ,תלמוד ופילוסופיה יהודית ,עם ישראל,
ארץ ישראל והציונות .בראש המחלקה עומד
ד"ר אורי צור ,ובראש התוכנית לתואר שני -
פרופ' אורציון ברתנא.
במחלקה להנדסה כימית במרכז
האוניברסיטאי שתי מגמות :הנדסה כימית
וביוטכנולוגיה ,והנדסה כימית וחומרים .בראש
המחלקה עומד פרופ' דוד וולף ,שכיהן בעבר
כרקטור אוניברסיטת בן-גוריון ,וכיום הוא גם סגן
הנשיא למחקר ופיתוח במרכז האוניברסיטאי.
ראש המגמה להנדסה כימית וחומרים הוא
פרופ' מיכאל זיניגרד ,בעל שם עולמי בתחום,
המשמש גם כרקטור.
לימודי התואר השני במינהל עסקים ()M.B.A

עונים על הביקוש ללימודים מתקדמים בתחומי
ניהול מגוונים ,על מנת להכשיר את הסטודנטים
לתפקידי ניהול בחברות עסקיות ובארגונים
ללא מטרת רווח .התוכנית שקולה על לתוכניות
 M.B.Aבמוסדות האוניברסיטאיים המובילים
בתחום זה בארץ ובחו"ל .מטרת התוכנית היא
להקנות לסטודנטים ראייה רחבה ומשולבת
בתחומי ניהול שונים ,ולציידם במיומנויות וכישורי
ניהול החיוניים לתפקוד אפקטיבי בזירות עסקיות
שונות .התוכנית מיועדת להקנות תפיסה
אינטגרטיבית-ניהולית ומקצועית המושתתת על
יסודות אקדמיים במקצועות השונים של מינהל
עסקים .ניתן להשלים את הלימודים בשתי שנות
לימוד (ארבעה סמסטרים) .מערכת שעות
הלימודים מותאמת לאנשים עובדים .בראש
התוכנית עומד פרופ' ישראל נבנצאל.

•

צילום :תמר הירדני

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 :אנדרטת שייטת  .13שמות הילדים
הזוכים יתפרסמו בע"ה באתר האינטרנט של מועצת יש"ע.

הרב יובל שרלו
עם ספר חדש
ש ו"ת ה התנת קות
חדש
בחנויות
הספרים

מה דעת הרב על
חסימת כבישים?

מה דעת הרב
על מלחמת אחים?

לקיים מסיבת
נכון -מצווה בזמן
בר ההתנתקות?
ביצוע

ספר זה הוא כינוס של שאלות נבחרות שנשאל הרב יובל שרלו ושל התשובות
שהשיב ,בעקבות תוכנית ההתנתקות .הספר מציע כלים נוספים למי שמבקש
לפענח את שאירע בהתנתקות ואת השלכותיה וכן את העמדות המגוונות
והמורכבות בציבור הציוני-דתי.
להזמנות ,03�7683326 :אוסנת  ZZZ\ERRNFRLO
 7ישע שלנו
$0
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חדשותיש"ע

ימיני בבנימין

השבוע סייר בבנימין
העיתונאי
המשפטן
והמשפטן בן דרור ימיני.
הסיור נפתח בארוחת
בוקר בשכונת היובל
שבישוב עלי שם נפגש
ימיני עם תושבי השכונה
ושוחח עימם על נושא
הבג"ץ עתיד יהודה
ושומרון אך בעיקר על
מיהם יושבי המאחזים
הבלתי חוקיים במציאות
לפגישה
ובתקשורת.
הצטרף ראש המועצה
אבי רואה שנתן סקירה
כללית על מטה בנימין .בנוסף התקיימה פגישה
וסיור במכינה הקדם צבאית "בני-דוד" שבעלי.
במהלך הביקור שמע על המסלולים השונים
בהם בוחרים בוגרי המכינה ללמוד אחרי
שחרורם מהצבא ועל הליווי של משפחות הקבע
בישוב .בהמשך ,ביקר ימיני בשילה המקראית
ושמע על דרכו של אלקנה ועל תקופת המשכן
בשילה .בדרכו לביקור בקידה סייר במשק
אחיה וצפה בחקלאות היהודית בגבעות שילה.
בקידה התקיים מפגש עם התושבים וגם שם
עלו לבירור סוגיות שונות בנושאים שעל סדר
היום הציבורי תוך דגש על ראייה אמיתית של
החיים ביהודה ושומרון ולא כפי שהם נראים
דרך אמצעי התקשורת .במרכז המבקרים
'נחלת בנימין' ביקב פסגות נועד העיתונאי
עם יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ועם נפתלי בנט
מנכ"ל המועצה ,ועם אנשי חינוך בבנימין ומשם
המשיך לאולפנת עופרה למפגש עם תלמידות.
הנוף האנושי החדש שנפרש לפניו העשייה
החינוכית הברור התמידי של התושבים כיצד
ניתן לתרום ולעשות עוד למען עתיד מדינת
ישראל כל אלו ועוד הובילו לסיור משמעותי
מרגש ומעורר מחשבה .בן דרור סיים את ביקורו
באמירה שכנראה לא יוכל לכתוב יותר שתושבי
המאחזים הם אנשים הזויים מכוון שהיום הוא
פגש שם אנשים נהדרים.

•

ריבלין במפעלים בשומרון :אי
אפשר לדבר שלום ולעשות
מלחמה

יושב ראש הכנסת ,ראובן ריבלין ,סייר ביום
חמישי שעבר במפעלים באזור התעשיה
ברקן שבשומרון ,על רקע חרם המוצרים
מהישובים היהודים ביו"ש עליו הכריזו ברשות
הפלשתינית.
ריבלין ,שביקר במפעלים המעסיקים
ישראלים ופלשתינים כאחד ,אמר" :דינו של
חרם כזה בדיוק כדין חרם על מפעלים בתל
אביב או בשדרות .מדובר בפעולה עוינת שיש
ישע שלנו 8

להתייחס אליה בהתאם .אני קורא לרה"מ ולשר
האוצר לבחון האם נגרמים נזקים כתוצאה מן
החרם ולפצות את המפעלים בהתאם".
ריבלין הזהיר מפני השלכותיו של החרם
על יחסי ישראל והפלסטינים .לדבריו" ,מדובר
בקריאת תיגר על הדו קיום ,ובפגיעה בסיכויי
הנורמליזציה .אזור התעשיה ברקן הוא גשר
אמיתי לשלום ולדו קיום .הצעד הזה הוא
סדק שאם נתעלם ממנו הוא עלול מכאן
ואילך להתרחב ,עד כדי חרם כלכלי של
העולם הערבי ,ומכאן החשיבות שיש לבלימתו
המיידית ולהצבעה על הסכנות הגלומות בו,
לכל הצדדים".
במהלך ביקור נועד יו"ר הכנסת עם ראש
המועצה האזורית שומרון ,גרשון מסיקה ויו"ר
מועצת יש"ע דני דיין ,עם נציגי התעשיינים
ומינהלת אזור התעשיה .מסיקה אמר כי
"המפעלים ביהודה ושומרון יעברו את החרם,
התעשיה כאן חזקה ביותר .מי שנפגעת כאן היא
מדינת ישראל ,שיורקים עליה בראש חוצות והיא
איננה עושה כמעט דבר  .כרגע ממשלת ישראל
איננה פועלת ברצינות כדי לעצור את החרם.
הרשות הפלשתינית נושכת את היד שמאכילה
אותה ,תוך הפרה בוטה של הסכמי פריס
לשיתוף פעולה כלכלי בין מדינת ישראל לרשות
הפלשתינית .לא ייתכן שמדינת ישראל תמשיך
לכבד את ההסכמים על סחר חופשי באופן חד
צדדי .אם הרשות מפירה את ההסכמים ופוגעת
בתעשייה של מדינת ישראל".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר" :ממשלת
ישראל יודעת היטב מהם הצעדים שעליה
לעשות ויביאו לסיום החרם בתוך ימים ספורים.
במקום זאת ,רק השבוע היא החליטה על
מחוות כלכליות לטובת הרשות הפלסטינית.
החרם הוא פעולת איבה לכל דבר ועניין ועל
הממשלה להגיב בצורה מהירה וחדה .בכוחה
לביא את החרם לידי סיכום".
ריבלין היה אורח המועצה האזורית שומרון
ומועצת יש"ע.
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 30שנות התיישבות בשומרון
במפגן כוח ועוצמה

קרוב לשבעת אלפים איש מהשומרון
ומרחבי הארץ השתתפו בשבוע שעבר
באירוע חגיגות ה  30 -שנה למועצה האזורית
שומרון שהתקיים בפארק רעננה .לאירוע
הגיע מספר שיא של מעל  30שרים וחברי
כנסת מכמעט כל המפלגות 7 :שרים ,שני
סגני שרים ולמעלה מ  20 -חברי כנסת ,כמו
גם אישי ציבור אשר באו להביע את הוקרתם
למפעל ההתיישבות המפואר בשומרון.
בין השאר השתתפו באירוע המשנה לראש
הממשלה השר משה (בוגי) יעלון ,השר בני בגין,
שר התקשורת משה כחלון ,שר המדע דניאל
הרשקוביץ ,השר יוסי פלד ,סגנית השר גילה
גמליאל ורבים נספים.
אלפי החוגגים נהנו מסרטים והופעות של
ילדי השומרון ומהופעה משותפת של רמי
קליינשטיין ויונתן רזאל – לראשונה על במה
אחת.
ראש הממשלה בנמין נתניהו אמר בברכה
מוקלטת מיוחדת שהוקרנה באירוע" :אתם
עומדים בפני קשיים ,אנחנו מכירים אותם ,אבל
אתם נוטעים בשומרון .אני מעריך אתכם .חיזקו
ואימצו".
המשנה לראש הממשלה השר משה (בוגי)

יעלון התחייב לחידוש הבניה בתום ההקפאה:
"ביקשנו לחדש את הדיאלוג עם שכנינו
ובחירוק שיניים הסכמנו להשעייה זמנית של
הבנייה בשומרון וביהודה למשך  10חודשים.
כפי שרואים ,ההשעייה לא ממש הועילה.
בתום תקופת ההשעייה ,נחזור לבנות במקום
כמקודם .זה טבעה של המדינה היהודית,
טבעה של התנועה הציונית :בנייה והתיישבות,
פיתוח והתרחבות".
השר בני בגין ,בנאום נרגש ,הזכיר את אביו
שטבע את האימרה "בשומרון יקומו הרבה
אלוני מורה" .הוא שיבח את מפעל ההתיישבות
בשומרון" :הקשתי עליכם חבריי בהחלטה על
הקפאת הבנייה ,צר לי .אחזור על הערכתי
המוצקה כי בי"ח תשרי חג סוכות יפוג צו
ההקפאה ולא יהיה צו אחר תחתיו" .שר המדע
דניאל הרשקוביץ ייחל לחזרה לישובי צפון
השומרון שנעקרו" :אנו לא צופים רק אל ההר
של שערי תקוה ואריאל .אנו צופים אל ההר של
חומש וההר של שא-נור".
הוא הוסיף כי "אנו רק בתחילת הדרך ,אני
סמוך ובטוח כי בחגיגות ה  40 -של המועצה
נזכה להכפיל את האוכלוסיה בשומרון ונמשיך
לבסס ולפתח את אחיזתנו בחבל ארץ יקר זה,
השומרון ,לתפארת מדינת ישראל".
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המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת השער :מירי צחי
תמונות החדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

למוקד ביטחוני/עירוני

בקרני שומרון

דרושות בנות
שירות לאומי
לשנה הבאה

בתפקיד:
 ניהול אירועי חירום בזמן אמת
 מעורבות בתחומי הביטחון האזוריים
 ניהול מוקד עירוני ומענה
לאוכלוסיה אזרחית

הטבות לנרשמות לשנה הקרובה!
לפרטים :שמוליק 057-7455131
אורית אורפלי 054-3979814

