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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 18:49
תל אביב 19:06
18:57
חיפה
18:55
חברון
18:55
שכם
19:03
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

20:02
20:04
20:05
20:02
20:03
20:03
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הרב ראובן מרגליות

חיבת הארץ

עד כי יבוא שילה
סיפורו של מקום

2
4
6

יש "עמדה
בעוד פחות משלושה שבועות תחל
שנת הלימודים תשע”א ,אך ללמעלה
מחמש מאות תלמידים ביהודה
ושומרון אין עדיין קורת גג ,אין עדיין
כסא ושולחן על מנת שיוכלו להתחיל
את שנת הלימודים הקרובה .אחרי
עיכובים מהרשויות השונות עכשיו תורו
של משרד המשפטים אשר מבקש
“לבדוק את ההשלכות המשפטיות”
של הצבת קראוונים בתור כיתות
לימוד – זאת כבר לאחר אישור משרדי
החינוך והביטחון .בישראל קיים חוק
חינוך חובה ,אבל משרד המשפטים,
כך נראה ,עושה צחוק מהחוק.

כ  20,000מתפללים ,בהם אדמו״רים ורבנים חשובים בערב ראש חודש אלול במערת המכפלה

עושים צחוק מהחוק

על הפרשה שופטים
הרב שי גרין  -ראש מדרשת שיל”ת ,אלוני שילה

שופטים יראי ה’-
תנאי לירושת ארץ ישראל

“ׁשֹ

ן-לָך ְּב ָכל
ְפ ִטים וְ ׁש ְֹט ִרים ִּת ֶּת ְ
ֹלקיָך
 ְׁש ָע ֶריָך ֲא ֶׁשר ה’ ֱא ֶנ ֵֹתן ְלָךֶ ...צ ֶדק ֶצ ֶדק ִּת ְרּדֹף-
ת-ה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר-ה’
ל ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה וְ יָ ַר ְׁש ָּת ֶא ְָ
ֹלקיָך נ ֵֹתן ָלְך” (דברים ט”ז ,יח-כ).
ֱא ֶ
כל ספר דברים ובעיקר חמש הפרשות
הראשונות שבו ,עוסקים מצד אחד בתוכחות
של משה לעם ישראל על התנהלותם ב40 -
שנה ,ומצד שני חזרה על המון מצוות שאנו
מכירים אותם מהספרים הקודמים.
החוט השזור בפרשות אלו :ארץ ישראל
ומעלתה.
כל ההתמודדויות וכל התהליכים של
יצירת האומה הישראלית במדבר מובילים
אל נקודת השלמות של עבודת ה’ הפרטית

והכללית בארץ ישראל ,ארץ “אשר עיני
ה’ אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית
שנה”.
הציווי של יצירת מערכת משפט מטרתה
“צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת
את הארץ” וכדברי רש”י” :כדאי הוא מנוי
הדיינים הכשרים להחיות את ישראל
ולהושיבם על אדמתם” .זו דרישה כל-כך
מהותית ומשמעותית עד שחז”ל לומדים
שבית דין שאין בו מחויבות לעולמה של
תורה נחשב כעבודה זרה!! “ -כל המעמיד
דיין (על הציבור) שאינו הגון כאילו נוטע
אשירה בישראל”.
ֹלקיָך
“מה ה’ ֱא ֶ
בפרשת עקב צותה התורה ָ
ּול ַא ֲה ָבה
ם-ליִ ְר ָאה ֶאת ה’ְ ...
ׁש ֵֹאל ֵמ ִע ָּמְך ִּכי ִא ְ
>> המשך בעמוד 3

>> עמוד 2

נפתחה ההרשמה

בס”ד

קחו נשימה עמוקה...

מתארגנת קבוצה דתית לאומית

לרכישת מגדל היוקרה

משכנות הגפן

לקבוצות רכישה חדשות
במרכז הארץ ובירושלים

בצפון ירושלים

• דירות מרווחות • מפרט טכני עשיר • מחסן וחניה
צמודים • תשתית קהילתית • פארק ירוק ורחב ידיים
בתוך המתחם • בית כנסת • נוף פנורמי עוצר נשימה...

מחירים אטרקטיביים
החל מ 1,490,000₪

052-6197207

850,000
02-5020520

החל
מ-
פרויקטים למגורים

₪

ההזדמנות
שלך
לדירה!

לפרטים ופרויקטים נוספיםwww.mishkenot.co.il | shivuk@mishkenot.co.il :

יש"עמדה

החינוך שבהם אישר שר החינוך את
הצורך להוסיף קראוונים ומבנים יבילים
לכיתות לימוד .לאחר דיונים ומאמצים
רבים שכללו גם התערבות אישית של
שר החינוך גדעון סער ,מעקב צמוד של
חברי ועדת החינוך ואפילו פניה של יו”ר

עושים צחוק
מהחוק

בעוד בכל הארץ התלמידים העולים
לכיתה א’ מתכוננים וחולמים על יומם
הראשון בבית הספר ,על ההתרגשות
הרגילה של למעלה מחמש מאות ילדים
ביש”ע מעיבות חוסר הודאות :האם
יתחילו את שנת הלימודים ,איפה יילמדו,
ובאילו תנאים .למרות שמשרד החינוך
מכיר בצרכים החיוניים לתלמידים אלו,
ואחרי שגם משרד הביטחון כבר אישר
הצבת קראוונים ככיתות לימוד.
ילדים יוותרו בראשון לספטמבר ללא
כיתה וקורת גג ,בשל הקשיים הרבים
שמערימים במשרד המשפטים.
במשרד החינוך בראשותו של השר
גדעון סער נערכו השנה ובמאמצים
רבים גיבשו רשימה להוספת כיתות
ומבנים אשר תיתן מענה למצוקת
המקום במוסדות החינוך ביש”ע .אל
המאמצים הצטרפו גם חברי ועדת
החינוך של הכנסת בראשות חבר הכנסת
זבולון אורלב אשר קיימו מספר ישיבות
מעקב אחר ביצוע המהלך .זה לא היה
קל ,במשרד החינוך צריכים היו לעמול
קשה ולהיאבק על רשימת מוסדות

בואו

המועצה לשלום הילד ד”ר יצחק קדמן
לאשר הצבת כיתות לימוד נוספות הגיעו
האישורים המיוחלים ולרגע נדמה היה
שאפשר לראות אור בקצה המנהרה.
אך למרבה הצער כעת החליטו
במשרד המשפטים להערים קשיים
נוספים בתואנה שעליהם “לבדוק את
ההשלכות המשפטיות” של המהלך.
לא מדובר על בניית קבע ,גם לא
על בניה קלה אלא על הוספת מספר
קראוונים במספר רשויות ,ואפילו את
הדבר הפעוט הזה שמדינת ישראל
מספקת לכל אוכלוסייה אחרת – כולל
לכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב
– במשרד המשפטים מונעים בצורה
אכזרית ולא חוקית.
בישראל קיים חוק חינוך חובה,
ומדינת ישראל – באמצעות משרד
המשפטים – עוברת על החוק במניעת
הזכות והחובה לחינוך בקרב מאות
תלמידים ביהודה ושומרון.
ביום שלישי האחרון שיגרה לשר
המשפטים יעקב נאמן ,יו”ר הנהגת
ההורים הארצית אתי בנימין מכתב חריף

מערב
מח ב
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נחליאל

מחיר אטרקטיבי במיוחד
2

ובו דרישה לאשר לאלתר את הצבת
המבנים:
“כיו”ר הנהגת ההורים הארצית
ומתוקף תפקידי כנציגת ההורים ,אני
משתתפת בוועדת החינוך של הכנסת
בראשותו של ח”כ זבולון אורלב ומעורבת
בכל הנעשה במערכת החינוך במדינת
ישראל ...נדהמתי לגלות כי קיים פער
גדול בין מספר כיתות הלימוד אשר
משרד החינוך הכיר בצורך לתקצבן,
לבין מספר כיתות הלימוד אשר קבלו
אישור של הדרג המדיני לאחר שעברו
את כל שלבי הבדיקה ,התכנון והבניה
הנדרשים ע”פ הדיונים הרלוונטיים וע”פ
החלטות הממשלה והנחיותיה .ע”פ
חוק חינוך חובה ,חובתה של המדינה
לדאוג לחינוך הילדים עד גיל  18וכחלק
מחובה זו חובתה של המדינה לדאוג
לקורת גג ,כסא ושולחן עבור כל ילד
באשר הוא גר .זכות הילד גוברת על
כל החלטה פוליטית אחרת .בהתאם
להודעה שיצאה ע”י ח”כ זבולון אורלב,
יו”ר וועדת החינוך של הכנסת מיום
 , 04.08.2010נדהמתי לגלות שמשרד
המשפטים מעכב את הוצאת האישור
למבנים יבילים עבור בתיה”ס בישובים:
עלי ,עפרה ,איתמר ,אלון מורה ועוד וזאת
למרות שכל התהליכים החוקיים נעשו
כדין ואושרו ע”י שר הביטחון והיועץ
המשפטי לממשלה.
כל עיכוב ולו הקטן ביותר יפגע בפתיחת
שנת הלימודים .עקב הזמן הקצר נודעת
משנה דחיפות להוצאת האישור ובכך
למנוע נזק מלמעלה מחמש מאות
תלמידים שלא יוכלו למצות את זכותם
החוקתית לקבל חינוך במדינת ישראל”.
אנו מקווים כי אכן האישור המיוחל
יגיע בהקדם ,ושלא יהיה זה למרבה
האבסורד דווקא משרד המשפטים
שיעשה צחוק מהחוק .מחוק חינוך
חובה.

שופטים יראי ה’ -תנאי לירושת ארץ ישראל – המשך מעמוד השער

אֹתֹו( ”...דברים י’ ,יב) ומסביר הנצי”ב “ :ראוי
לדעת שיש ארבע מדרגות בישראל ...שהם
א’ ראשים ומנהיגים בישראל .ב’ תלמידי
חכמים הנקראים זקני ישראל .ג’ בעלי בתים
עוסקים בפרנסתם .ד’ נשים ועבדים וקטנים.
וכל אחד מכתות הללו אינו דומה לחבירו
בשאלת הקב”ה ממנו ...ראשיכם שבטיכם.
שהם הראשים מנהיגי הדור .והם הנקראים
עוסקים בצרכי צבור .שהם אינם רשאים
להיבטל מזה לא לעסוק באהבה ודביקות
שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודת הצבור
תמה ... .ואם כן מה ה’ שואל מראשי ישראל
הלא לא אהבה ודביקות ולא שמירת מ”ע
אלא יראה .היינו שיהא שקוע תמיד ביראת

ה’ .באשר מי שהוא ראש ועוסק בצרכי רבים
עלול לבוא להכאת עצמו וכבודו במעשיהם.
לראות לטוב למי שחונף לו ולהיפך למי
שיגע בקצה כבודו יעלים עיניו מלראות בצר
לו או אף תמצא ידו להרע לו”.
על המנהיגים ובתוכם מערכת המשפט
(כדברי הרמב”ם בהקדמתו למשנה) להוות
דוגמא אישית של ייצוג דבר ה’ בבריאה ושל
יושרה ושקיפות ,ויצירת מחויבות ,אכפתיות,
ורגישות חברתית של צדק אמיתי.
בתהליכי הגאולה הארוכים של חזרת עם
ישראל לארצו ,וביצירת “ממלכת כהנים וגוי
קדוש” כולנו תפילה ובקשה שנדע להצמיח
מתוכנו מנהיגי אמת בעלי יראת שמים שידעו

להוות דוגמא אישית של התבטלות כלפי שמיא
אך בד בבד בעלי עמוד שדרה אמוני ורוחני
ויכולת נשיאה בגאון של דבר ה’ בעולם ,ועל ידי
כך נזכה ל”צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת
את הארץ” ,ירושה וגאולה שלמים.
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :דוד וילדר
תמונות חדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש
בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

החופש ֹליהנות!
     

חופש הגִדוֹל,
ֹלאן ֹלצאת ב
בטתי
רפתי
השנה התֹל ם עִד שאני אחֹליט ,הצט ם באינטרנט.
פש ג
ינתיי
ֹלב רימון ,שיהיה ֹליֹלִדים חו מון ונִדֹלֱקתי,
רי
ֹלאינטרנט
אינטרנט
את ֹליהנות?!
ראיתי מוִדעה שֹל טרנט וגם ֹלצ
אינ
גםֹ ,למה ֹלא.
גם ֹלֱקבֹל הגנה בשכונה ,שיהנו
פרתי ֹלכֹל ה
סי
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב ראובן מרגליות
משה מאירסדורף

“בת קול יוצאת מהר ה’ שחרב וקורא לכל שדירות העם

לעזור לבנין הארץ וליצירת מרכז הרוח לעם
ישראל ותורתו”

ה

רב ראובן מרגליות נולד בלמברג
(לבוב) שבמזרח גליציה ,ב-ז’ בכסלו
תר”ן ( )1889לאביו הרה”ג משה
מרגליות זצ”ל ולאמו מרים .מוצאה של משפחתו
הייתה מגולי ספרד .בילדותו למד תורה מפי אביו
ומפי מלמדים פרטיים שאביו שכר עבורו .בגיל 14
נתייתם מאביו וסייע לאימו בפרנסת הבית.
הרב מרגליות אופיין ותואר כאדם בעל “זיכרון
צילומי” ,הבקי במרחב עצום של התורה שבעל-
פה; כשהוא מכונה “סיני” ו”עוקר הרים” .את
הכשרתו רכש מאביו ,ובאופן עצמאי בעזרת
ספרים .למרות הסמכתו לרבנות בגיל צעיר
מידי רבי משה באב”ד זצ”ל ,רבה של לבוב,
ורבי מאיר אריק רבה של בוצ’אץ’ .לא קיבל
עליו משרה רבנית ועסק במסחר ספרים בחנות
קטנה בלבוב .במלחמת העולם הראשונה נמלט
לווינה שם נקרא לשרת בצבא האוסטרי ואז חזר
ללבוב .לאחר שנכבשה לבוב בידי הפולנים ,פרעו
הפולנים פרעות ביהודי העיר נרתם הרב מרגליות
לשיקומה של הקהילה והיה בין העסקנים
הראשים בעניין זה .הוא השתתף בניהול מוסדות
צדקה וחסד ועמד בראש ‘וועד המנהל של בית
היתומים’ ומאוחר יותר פתח מחדש את חנותו
והוציא לאור את העיתון ה’מודיע’ .בחודש טבת
תרצ”ה עלה לארץ ושם מצא משרה שמילא עד
פטירתו -מנהל הספרייה על שם הרמב”ם בתל
אביב .בתקופת ניהולו פיתח הרב מרגליות את
הספרייה ושיכלל את שיטת הקטלוג בה.
זכרונו המופלא היה בבחינת פלא נדיר והיקף
ידיעותיו שימש את הרב מרגליות לכתיבת יותר
מ 50-ספרים ובכולם חידש חידושים ,והביא לידי
ביטוי את עושר ידיעותיו בכל מקצועות התורה.
הרב מרגליות כתב על נושאים מגוונים ,כשספריו
יועדו הן לציבור הרחב והן לחוקרים.
הרב עסק רבות בנושאי מחקר תולדות המשנה
והתלמוד ,והביע בנושא זה דעות מקוריות
ביותר ,בחריפות ובבקיאות מרובה .הרב מרגליות
התמקד בספריו אף בענייני הקבלה ,כשהוא כותב
ספרים על ספר הזוהר ,כגון “הרמב”ם והזוהר”,
העוסק בהשוואת דבריו של הרמב”ם למובא
בזוהר ,וכן “שערי זוהר” ,העוסק בהבאת שיטת
הזוהר על סמך שאר הספרות של תורה שבעל
פה ,כגון התלמוד בבלי ומדרשים.
תוכן נוסף של ספריו התמקד אף במונוגרפיות
שונות ,כשהוא כותב על הרמב”ן ,רבי יחיאל
מפאריס ,רבי אברהם בן רמב”ם ,רבי חיים בן עטר,
המהרש”א ועוד.
הייחודיות המאפיינת את כתביו והגורמת
לרבים לחבב את סגנון חידושיו ,קשורה גם
היא בכוח הזיכרון הנדיר והפנומנאלי שבו ניחן.
הזיכרון החי מסייע לו בבניית החידושים .כך
שכאשר הוא נדרש לדון בשמועותיו של אמורא
ישע שלנו
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פלוני ,הוא מכיר את הלך רוחו ,ובונה כמין פרופיל
תכונות של בעל השמועה ,כשכל תכונה ותכונה,
נתמכת במקור ממרחבי התלמודים והמדרשים.
לאחר שעומד בעל השמועה כנגדו ,הוא מטיב
להסביר את המניעים שהביאוהו לומר את
השמועה ,או לשלול חוסר הבנה בדבריי האמורא.
נוהגו שלא להותיר אף לא פרט ,שאינו מבוסס על
מקור תורני קדום ,ניכר ביותר בספרו ‘המקרא
והמסורה’ שבו הוא לוחם מלחמת קודש בעוסקים
בביקורת המקרא ,וברוב גאונו הורס את הקמים
לנגד המסורה ,ומכיח אגב אורחא את בורותם
בתלמודים ובספרות חז”ל .שיטת חידושיו,
מייחדת אותו ומקנה לו קהל של מעריצים
המצטטים את דבריו ומתענגים על שמועותיו.
הרב מרגליות פעל רבות למען יישובה של
ארץ ישראל ופעילות ציונית עוד כששהה בלבוב.
הוא היה בין הראשונים שהצטרפו לתנועת
המזרחי והיה חבר מן המנין בכל מוסדותיה במרץ
ויוזמה רבה .לימים נבחר כנשיא תנועת ‘המזרחי’
בגאליציה המזרחית ,ואף שימש כחבר ההנהלה
הראשית של הקק”ל .הרב מרגליות ידע כי הקשר
לתורה וארץ ישראל חייב להיות מושתת מגיל
צעיר ולכן פעל רבות להקים רשת תלמודי תורה
ובתי ספר דתיים .לבית הספר הראשון שהקים
קרא ‘מציון תצא תורה’ וכך קשר את אהבת ציון
לחינוך ילדי ישראל.
הרב מרגליות כתב גם ספרים הקשורים לארץ
ישראל ,כדוגמת ספריו “קוי אור” ו”טל תחיה”,
העוסקים במשפט עברי ובמדינה המתחדשת.
את הספר ‘קוי אור’ כתב הרב ראובן מרגליות עם
הכרזת בלפור על הרמת בית לאומי לעם ישראל
בארץ ישראל אז החל הרב בפעילות להכנת
תשתית מתאימה למדינה שתקום .הרב מרגליות
עסק רבו בשאלות החוקיות של עם בארצו כגון:
שאלת בתי המשפט ודיני ישראל ,היחס למיעוטים
תחום הרפואה ועוד .בהקדמתו לספר מפרט הרב
מרגליות את הרעיונות שהביאו לכתוב ספר זה:
“ההשגחה העליונה העמידה את בני הדור ההוא
בעת רבת הערך והתוצאות בעת הנחת אבני מוסד
לחיים עבריים בארץ ישראל אשר על ידם תתפתח
האומה הישראלית בהתנערה מאבק הגלות
המכלה בשר ורוח והתרגלה לחיים טבעיים בחיי
עם בארצו ,חיים מתאימים לרוחה רוח ישראל
סבא .בעת ההיא הרת עולמינו אנו ,בת קול יוצאת
מהר ה’ שחרב וקורא לכל שדירות העם לעזור
לבנין הארץ וליצירת מרכז הרוח לעם ישראל
ותורתו .להמפעל הענקי הזה דורשת כנסת ישראל
כי כל בניה יהיו בונים זה בממונו וזה בתורתו יחד
יניחו אבי המוסד הכלכליים והרוחניים ...ומה
גם בחקירתנו אנו שהם בהלכות הנצרכות לזמן
אתחלתא דגאולה לפני בא יום הגדול שחזו נביאי

ישראל ,ובאשר סדרו אנשי כנסת הגדולה בתפילה
אחרי בקשת הצרכים הפרטיים (שהן חנינה
בדיעה ,סליחת חטאים ,הקלת על שעבוד ובריאות
הגוף) צרכי הכלל בדבר מאורעות שצפו מראש ,
הוא שהמושבות שיכוננו בארץ ישראל בראשונה
יתנו פרים לברכה ותהיה התחלה לקיבוץ גלויות
וכאשר יתקבצו שם יכוננו בתי משפט שהם היסוד
לחיים מדיניים וחברותיים ,ואל יפריעו אותנו
שונאינו מעבודיתנו בבנין הארץ ,ויהי ה’ למשען
לחסידי וסופרי הארץ .ואז תשוב ותכונן ירושלים
עיר הקודש ואחרי כן יתגלה המלך המשיח אשר
אליו אנחנו מקוים וחותמים בתפילה כוללת כי
ישמע ה’ תפילותינו ברחמים .ונודע מפלוגתת חכמי
התלמוד אם קיבוץ גלויות קודם לבנין ירושלים או
להיפך ,ראה בבלי ברכות מט ע”א...והמעיין יראה
כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים ,לאשר מראש
יתקבצו מכל ארצות הגולה אחד מעיר ושנים
ממשפחה ,והמה יניחו אבן פינה להתיישבות
בארץ ,כי על ידם ישיש יעקב יציץ ופרח ישראל
ומלאו פני תבל תנובה ,ואחרי כן יתקע בשופר
גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ
מצריים והשתחוו לה’ בהר הקודש בירושלים.”...
בשנת תרצ”ז נדרש הרב מרגליות לחוות דעה
בעניים הצעת ‘החלוקה’ של ארץ ישראל והקמת
מדינה על שטח קטן יותר וכך ענה (‘זקוף קומה’):
“ ...צריכים אנו לארגן התנגדות נמרצה בכל תוקף
נגד קבלת ההצעה מצידנו ,להסביר להישוב
ולאחינו שבתפוצות כי אין אפשרות הקיום לקנטון
קטנטן זה .ואלוקי ישראלי יולכנו בדרך הטובה
והרצויה ויזכה אותנו לראות את התמלאות
מאווינו בארץ תקוותינו והגאולה השלימה”.
בספר ‘אתחלתא היא’ של הרב יצחק דדון
הי”ו מובאת עדותו של אחיינו של הרב מרגליות
הרב חנניה ויינברגר שמספר עד כמה הקפיד על
אמירת הלל ביום העצמאות “ :דודי זצ”ל היה
מתפלל בבית הכנסת דעדת החסידים בתל אביב.
ביום העצמאות הראשון למדינת ישראל אמרו הלל
בתפילה כולם .גם אנשי ‘אגודת ישראל’ .זכורני כי
בשנה השנייה להקמת המדינה ניגש החזן לעמוד
להתפלל ביום העצמאות ומשהגיע למקום אמירת
ההלל ,לא אמרו ,אלא המשיך כרגיל באמירת
תחנון .מעולם לא ראיתי את דודי נסער כל כך.
הוא ניגש לחזן ,נטל ידו ,ו’הזיזו’ מעמוד התפילה
בתקיפות .הגאון הרב יונה הוכמן זצ”ל שהיה דיין
בבית הדין ,תפס את המצב מיד וניגש לעמוד
התפילה ואמר את ההלל כתקנת הרבנות הראשית
בשמחה ובהתלהבות דקדושה.”...
בבחירות לכנסת השישית הוצב במקום ה118-
של רשימת המפד”ל כאות כבוד על פעילותו
הרבה .הרב מרגליות נפטר בתל אביב ,בז’ באלול
ה’תשל”א.

"התשובה שואפת לחופש מקורי
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סיפורו של מקום

עד כי יבוא שילה

צופיה דורות
‘תל שילה’

תל שילה,

מקום שכינת
המשכן והתהוות
התנ”ך בימי יהושע והשופטים
שילה ,עיר הבירה הראשונה של ישראל
במשך  369שנים!
שילה ,עיר הבירה ומרכזה הרוחני של עם
ישראל במשך כ 369 -שנים
כאשר נכנסו בני ישראל לארץ בהנהגת יהושע
בן-נון ,לאחר ארבעים שנות נדידה במדבר ותחנה
קצרה בגלגל,נבחרה שילה ,בלב נחלת אפרים,
לעיר הבירה ולמרכז הרוחני של עם ישראל.
“ויקהלו כל עדת בני ישראל שלה וישכינו
שם את אוהל מועד הארץ נכבשה לפניהם”
(יהושע  ,יח’,א’)

בשנים בהן נחלנו ארץ אבות ואט אט
הקמנו את ממלכתנו ,את מדינתנו הראשונה,
הייתה שילה למרכז השלטוני והרוחני .בשילה
הוקם המשכן ,דור אחרי דור חלם,שאף ,עלה
לרגל והקריב קורבנותיו .בשילה למדנו את
חשיבותה של אחדות המחנה לקראת הקמת
ממלכה לעם השב לארצו.
שילה ,מקום בו חגגו את טו באב ,חג נוסף
לרגלי ישראל ,חג של המשכיות ואחדות בין
שבטי ישראל.
בסוף תקופת השופטים שילה נזכרת
בחגיגת טו באב,יום בו יצאו בנות ישראל
לחולל בכרמים,יום בו התעוררו השבטים לבל
יגדע שבט מישראל ,שבט בנימין,יום בו חגגו
לאורך דורות היתר חתונה בין שבט לשבט.
“ויאמרו הנה חג ה’ בשלה מימים ימימה
אשר מצפונה לבית אל ,מזרחה השמש
למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב
ללבונה” (שופטים כא’ ,יט’).
שילה ,מקום תפילתה של חנה ,תפילת אם
ורעיה לבן ,למנהיג,להתעוררותו של עם ישראל.
לקראת סוף תקופת היות המשכן בשילה,
כאשר הלכו ופחתו עולי הרגל ,בעת רפיון
באומה,פוגשים אנו במשפחתו של אלקנה אשר
הייתה עוברת מישוב לישוב,מקבצת סביבה
באהבה ובמבט של אמונה עולי רגל לשילה.
“ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה
להשתחוות ולזבוח לה’ צבאות בשילה”...
(שמואל א’,ג’)

בשילה למדים אנו מחנה ,אשת אלקנה,
תפילה טבעית,תפילת אישה ,תפילת לחש,
תפילה לגילוי כבוד ה’ בעולם,חנה מתפללת
לבן אשר ירים קרן משיחו,שיוציא את העם
מקיפאונו“ ,כנסת ישראל כולה עמדה איתה
אז בתפילתה,כי כמותה היתה האומה
עקרה מלידת מנהיג” (הרב אברהם רמר,
איש כלבבו ,עמ’ )13
בשילה גידלה את שמואל בנה ,המנהיג
אשר למד מאמו מבט אמוני,הסתכלות
מעבר ללהבות השריפה בשילה,
לאחד את העם אל עבר ממלכה
חזקה,לשים עלינו מלך.
שילה הקדומה ,שכבות
ישע שלנו
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ההיסטוריה עולות ונחשפות
מתוך אבני התל הקדום!
באתר שילה הקדומה
שכבות ארכיאולוגיות ,רצף של
 4,000שנה,עדות להיסטוריה
המקומית והארץ ישראלית.
עד ימי יהושע בן נון הייתה שילה עיר כנענית
אשר נבנתה על גבעה אסטרטגית הסמוכה
ל”דרך האבות” (החוצה את גב ההר מדרום
לצפון) ,בקרבת מעיינות ובצמוד לעמק רחב
ובו אדמת חקלאות .חומת העיר שמשה את
תושבי שילה בתקופת ההתנחלות ושרידיה
נחשפו בחפירות המעטות שנעשו במאה
האחרונה וכן בחפירה שהתחדשה בקיץ זה.
שכבה משמעותית ביותר אשר נתגלתה
בתל ,תקופת היות שילה עיר בירתנו (מאה
 11-12לפנה”ס)
הממצאים הם רבים :מחומת העיר,
חלקלקת החומה ,דרך בתי המגורים של
תושבי שילה ,מערות קבורה ,בתי בד וגת,
בורות מים ,מחסני ענק ובהם כדי שפת צווארון
אשר שמשו לאחסון תבואה ותוצרת ועוד...
בשילה הקדומה התקיים רצף התיישבות
יהודית מתקופת ההתנחלות ועד סוף ימי בית
שני ,בתקופה הרומית .לאחר מעבר מרכזו של
עם ישראל צפונה הופכת שילה למרכז רומי-
ביזנטי אשר בו כנסיות ומבני מגורים ,כמו כן
הטביעו בה חותמם המוסלמים וכן הבאים
וההולכים אחריהם .שמה של שילה אשר
נשתמר השפה הערבית המקומית הוא סיילון
 חרבת’ סיילון (שילה בתעתיק ערבי).לאחר אלפיים שנה בהם אין התיישבות יהודית
בשילה ,הוקם בשנת התשל”ז ( )1977הישוב
המתחדש בסמוך לתל הארכיאולוגי ובו מתגוררות
כיום כ 300משפחות ,בגוש ההתיישבות בסביבות
שילה קיימים כיום שבעה ישובים :שבות רחל,
גבעת הראל ,אחיה ,עדי עד ,אש קודש ,קידה
ועלי עין ,אלפי דונמים של חקלאות עברית בהם
כרמי גפן וזית ,בית בד ,יקבים ועוד.

עונת חידוש החפירות בתל שילה
הסתיימה בהצלחה!
אתר שילה הקדומה הינו חלק בלתי נפרד
מההיסטוריה המפוארת שלנו בארץ ישראל,
שורשנו נטועים עמוק באדמת חבל ארץ זה.
שילה היא לב ההיסטוריה והקשר של העם
היהודי לנחלת אפרים .לאחר הפסקה ארוכה של
כשלושים שנה ,זכינו הקיץ לקיים עונת חפירה
משותפת עם צוות קצין מטה ארכיאולוגיה
במינהל האזרחי יחד עם מתנדבים שעמלו
וחשפו חלקים נרחבים מחומת העיר הקדומה,
העלו בידיהם ממצאים ,ובעיקר התחברו דרך
האבק וכפות הידיים לאתר חשוב זה.
כ 300-מתנדבים הגיעו ועסקו בחפירות
שילה הקדומה בשבועות האחרונים .בשם
העם ,בשם צוות האתר והמועצה האזורית
מטה בנימין אנו מודים להם על שבחרו להגיע
בזמנם החופשי ולהיות שותפים לחשיפת
ערש האומה שאין ספק כי ראוי הוא להיות
אחד מאתרי מורשתה של מדינת ישראל.
נכתב לזכרה של תהילה מלאכי ז”ל ,אם ורעיה
מסורה ואוהבת,אשר הקדישה רבות בחינוך בנות
ישראל לאהבת התורה ,האדם והארץ.

אתר שילה הקדומה מזמין אתכם לבוא ולחוות את ימיה הקדומים של שילה,לחיות את סיפורי התנ"ך דרך
שבילי האתר ,ולסייר במרחבי גוש ההתיישבות שילה.
בשילה הקדומה מרכז מבקרים פעיל ובו סיורים מודרכים ,סיורי מטמון ,סיורים מוסיקאליים ותיאטרליים,
סדנאות במלאכות קדומות ,תוכניות ייחודיות לבת/בר מצווה ,תוכניות לבתי ספר יסודי ועל יסודי.
בשילה הקדומה גן אירועים ובית קפה של תרבות הפעיל כל מוצ"ש .
שעות פתיחת האתר -ימים א'-ה' , 17:00 8:00-ימי ו וערב חג 13:00 8:00-
לפרטים והזמנות telshilo@gmail.com ,02-9944019

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 :קלעת נימרוד
שמות הזוכים מהשבוע שעבר יפורסמו
באתר האינטרנט של מועצת יש"ע

מבט להתיישבות

“ו

יד אל יד ,ולב אל לב בנימין

הוא יושב פתח האוהל כחום היום.
מאי כחום היום אמר רבי חמא בר’
חנינא אותו היום יום שלישי של מילה
של אברהם היה ובא הקב”ה לשאול באברהם.
הוציא הקב”ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח
אותו צדיק באורחים” (בבא מציעא פ”ו – ):ואף
על פי כן ,הטריח עצמו אברהם אבינו וישב פתח
האוהל וציפה לאורחים.
אשרינו שאנו זוכים שנה שנה לראות את בניו –
תלמידיו של אברהם אבינו ,אשר על אף שמוציא
הקב”ה חמה מנרתיקה ,יוצאים עשרות בני נוער
לחנוך ולהתלוות לילדים בעלי צרכים מיוחדים
בשלל הקייטנות אשר מארגנת עבורם עמותת
“לב בנימין” – עמותה לילדים בעלי צרכים
מיוחדים במטה בנימין.
מזה עשור ,שמה לה העמותה למטרה להקל על
חייהם של הילדים ושל משפחותיהם ,להנעים
את זמנם ולספק את צרכיהם המיוחדים – בעיקר
לאור העובדה שילדים אלה מתגוררים בישובי
פריפריה ,ועל כן אין להם נגישות נוחה למוסדות
המסייעים ,הממוקמים על פי רוב בערים.
ילדי העמותה הסובלים מלקויות שונות
משתתפים לאורך השנה בפעילויות מגוונות
ובהן מועדונית יומיום אחר הצהריים ,שבתות
ונופשונים (לינות לילה) ,מערך חונכים אישיים,
מועדון בוגרים ועוד.
בחופשות החינוך המיוחד ,קרי :השבוע שלפני
הפסח וחופשת הקיץ ,מפעילה העמותה מערך
מופלא של קייטנות ,אשר מטרותיהן המרכזיות
הינן הענקת חוויות “נורמטיביות” לילדים אשר לא
תמיד זוכים ליהנות מהן עקב מוגבלות זו או אחרת,
וסיוע להורים בעת חופשת הילדים המיוחדים.
בעונה חמה זו של שיא הקיץ מתקיימות  3קייטנות:

קייטנה המיועדת לילדים הקטנים ולנכים
הקשים ,קייטנה בקיבוץ יבנה – המארח
את בני הנוער של העמותה ,והקייטנה
המרכזית“ :קייטנה על גלגלים” –  9ימים
גדושים חוויות באתרים שונים בארץ
(סופרלנד ,סינמה סיטי ,מתנפחים ,טיולי
שטח מונגשים ועוד.)...
הקייטנות מהוות נקודת שיא בפעילות
השנתית ,והילדים נושאים אליהן עיניהם
במשך השנה כולה ,ולא יחמיצו אותן אף
בעבור חופשות משפחתיות בחו”ל!
כל פעילות העמותה מלווה ע”י חונכים
מתנדבים :מיטב הנוער – מסורים,
תומכים ואוהבים ,המלווים את ילדי
העמותה בצמידות בכל מקום ,ומסייעים בכל
הנדרש.
קיום העמותה מתאפשר הודות לגופים תומכים,
ובראשם אולפנת עפרה ,המאמצת את כל
פעילות העמותה – ומעניקה לה חדרים ,מזון,
חונכות ועוד ,וכן הודות למועצה האזורית מטה
בנימין והמועצה המקומית בית-אל ,החברה
לפיתוח בנימין ,הישוב עפרה ,ובזכות הרבה
אנשים טובים באמצע הדרך.
ועל פי הכלל של “ולא אתה בן חורין להיבטל
ממנה” ,מסתבר שעובדי העמותה המסורים
מתעלמים מן הרישא האומרת“ :לא עליך המלאכה
לגמור” – ובעזרת שמונה ידיים של ארבעה עובדים
בלבד ,ושמונה ידיים נוספות של ארבע בנות שירות,
מתקיים כל המפעל הנפלא והמרגש הזה.
אי”ה במועד תום ההקפאה – חוה”מ סוכות,
מתכוונת העמותה להניח אבן פינה למבנה הקבע
שלה אשר ייבנה ,איך לא? בצמוד לאולפנת
עפרה ,ויכלול חדרי פעילות ,תרפיות ,חדרי לינה

עבור
הנופשון ,מרחב פעילות גופנית
מותאמת לאוכלוסיות מיוחדות ועוד...
העמותה תשמח להקדיש חדרים או יחידות
במבנה למען תורמים ,אשר ימצאו לנכון
להשתתף במפעל מדהים זה.
אכן – כחום היום ,מחמם את הלב (בנימין)!
לפרטים נוספים :עמותת “לב בנימין”
www.levbinyamin.org.il 02-9978231

האם ידעת את סגולת אבן הרובי???
אבן הרובי משמשת ל:
בריאות העיניים ,חיזוק הלב ,הרגעת הכעס ...מועילה לפריון וללידה קלה...
ועכשיו חדש!!! שרשרת אבן הרובי ועוד הרבה מוצרים
לקראת החגים וראש השנה!!!

טוביה מוצרי המקדש
www.tuvia.org.il
0527966636
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חדשותיש"ע

תקציב ראשוני
לפיצוי נפגעי
ההקפאה

ועדת הכספים אישרה
השבוע את התקציב הראשוני
לפיצוי נפגעי ההקפאה בסך
 30מיליון .₪בימים הקרובים
אמורה ועדת התובענות
שהוקמה לחלק אותו לזכאים.
יו”ר הועדה ,ח”כ משה
גפני ציין כי אם יהיה צורך
בסכום נוסף הועדה תאשר
אותו במהירות.
ח”כ אורי אריאל ,מיוזמי
מהלך הפיצוי ,ציין כי כבר
כשמונה חודשים שמשרד
האוצר והממשלה דואגים לעכב את הפיצויים.
לדבריו“ ,עברנו עוד מהמורה בדרך החתחתים
של האוצר ,לקראת מתן מענה הוגן לכל אלו
שנפגעו מגזרת ההקפאה”.
כזכור ,ועדת התובענות הוקמה רק לאחר מספר
חודשים מתחילת ההקפאה ,ורק לאחרונה אושר
מתווה הפיצויים על ידי משרד האוצר בתיאום עם
חברי הכנסת אורי אריאל ודני דנון .אולם לאחר
אישור הפיצויים על ידי הועדה התברר כי האוצר
לא העביר עדיין את הסכום המיועד לפיצויים אל
הועדה ,בניגוד לדבריו לפני כחצי שנה שהכסף
זמין .רק ביום שלישי האחרון הגיש האוצר לועדת
הכספים את הבקשה להעביר את הכסף.

פסטיבל יער יתיר פנינה ירוקה בלב המדבר

מאות מטיילים הגיעו השבוע להשתתף בפסטיבל יער יתיר
בדרום הר חברון.
בליבו של איזור צחיח ,בנגב הצפון מזרחי נמצא אברהם
לו היער הנטוע הגדול במדינה ,פינה ירוקה בלב דובדבני
המדבר -יער יתיר ,ובליבו של היער מאגר מים ומנכ”לית
המשרד לפיתוח
מלאכותי להשקיית הצמחייה בסביבה.
במשך שלושה ימים התקיים ביער יתיר הנגב והגליל הגב’
הפסטיבל השנתי ובו אטרקציות לילדים אורנה הוזמן-
ולמבוגרים ,רכיבה על גמלים ,טיולים ברכבי בכור.
שטח ,טיולי אופניים ,מתנפחים ,דוכני אוכל ומגוון
במועצת הר
רחב של הפעלות לילדים.
גובשה
חברון
שיאו של הפסטיבל היה ביום שלישי בערב בו נחנך לאחרונה תכנית,
האמפיתיאטרון החדש בהופעה חגיגית ומיוחדת בשיתוף הקרן הקיימת ,לפיתוח תיירותי של איזור
של יהורם גאון מלווה בנגני סימפונט רעננה .באירוע המאגר תוך בניית בריכות שכשוך ,הוספת פינות
השתתפו ראש מועצת הר חברון צביקי בר חי ,יו”ר נופש לשפת המאגר ,הטיית המים למפלים
מועצת יש”ע דני דיין ,יו”ר ההסתדרות הציונית מר ותעלות ובעתיד אפשרות לשייט סירות במאגר.

אות הנשיא למתנדב לארגון
“פעמונים”

ארגון “פעמונים” אשר הוקם ביש”ע בשנת
 1997במטרה לשקם משפחות הנמצאות
במשבר כלכלי קיבל ביום שני האחרון את “אות
הנשיא למתנדב תש”ע” על סיוע למשפחות
ביציאה ממעגל העוני והגעה לעצמאות כלכלית.
נשיא המדינה שמעון פרס פירט את נימוקי
הבחירה ואמר” :אות הנשיא למתנדב מוענק
לארגון פעמונים על פעילות המורה דרך

“הילולת האבות” בראש חודש
אלול במערת המכפלה

בתמיכה הרחבה שזכינו לה במשך השנים
משותפים ומתנדבים רבים ואנו מקווים כי יחד
נמשיך את הפעילות על מנת לסייע לעוד
משפחות להגיע לחיים מאוזנים ואחראים מבחינה
כלכלית” .לפרטיםwww.paamonim.org :
מצטרפים לשבוע עבודה בשומרון
לפרוייקט מוזיאלי אומנותי המשחזר ומשמיש
מחדש מרתף יין מתקופתו של יהושע בן נון
בניהולו של האמן אסף קדרון ,דרושים מתנדבים
לפינוי דליי עפר בשיטת הסרט הנע.
לינה ואוכל במקום.
לתאום הגעה  -שמואל052-8632220 :

שירת חניה

את מנגינת חייה של חניה משולם ,שנהרגה
בתאונת דרכים בגיל  ,17מנציחה משפחתה
באירוע לנשים-דתיות וחילוניות -לקירוב לבבות,
ברוח צוואתה הבלתי כתובה.
במרכז הערב-שיחת הרבנית ימימה מזרחי,
הופעת אחיותיה :הזמרות בתאל ורוניה ,מעגל
מתופפים ,די.ג’יי ודוכני גוש קטיף.
אמפי תל חדיד י”ג אלול.23.8 ,
לפרטים :בת ציון 052-3114470

ערב ראש חודש אלול ידוע כ”הילולת
האבות” ,ומידי שנה נוהגים המונים לפקוד ביום
זה את מערת המכפלה בחברון.

חוזרים לבית הספר

עם הקופונים של סופרפון
בתמונה :אוריאל לדרברג ,מנכ”ל ארגון פעמונים עם נשיא המדינה
בעת קבלת האות .צילום :יששכר רואס.

ישע שלנו

8

300

300

מחיר קופון

מחיר קופון

139

ALCATEL
מחיר שוק

מחודש
כולל קו
טוקמן
כשר

מותנה ברכישת  &100שיחות

כ 20,000-יהודים הגיעו השבוע בר”ח אלול
להתפלל במערה ,ובהם גם אדמו”רים עם
קהילותיהם .כך למשל פקדו את קברי האבות
האדמו”ר מבויאן ,האדמו”ר מחנובסקה,
האדמו”ר מבוסטון – בליווי מאות ואלפי חסידים
כל אחד וכן הרב סיטרוק רבה הראשי של צרפת
(לשעבר).
המוני יהודים מבקשים להתפלל על קברי האבות
בימים בהם מזכירים ונשענים על “זכות אבות”,
ולהתפלל בפתח גן עדן מקום שכל התפילות
עולות ממנו אל כסא הכבוד (עפ”י הזוה”ק).
רבים מהמתפללים המשיכו ממערת המכפלה
לקברי צדיקים נוספים בחברון:
קבר אבנר בן נר למרגלות המערה ,קבר ישי
ורות במרומי תל חברון ,קבר עתניאל בן קנז
שנפתח במיוחד לכבוד ערב ראש חודש עם
סידורי בטחון מיוחדים.
במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה צפויים להגיע
רבבות רבות של יהודים מכל רחבי הארץ והעולם.

לעצמאות כלכלית -למשפחות וליחידים ולפיתוח
האחראיות של הפרט בקהילה לזולתו”.
לטקס שהתקיים בבית הנשיא הגיעו למעלה
מ 100-מתנדבי ועובדי פעמונים אשר מלווים
אלפי משפחות מדי יום ובמהלך כל ימות השנה.
ארגון פעמונים פועל לסיוע למשפחות במשבר
כלכלי לעלות על דרך המלך ,להעניק להן כלים
למיצוי יכולת ההשתכרות ,ניהול תקציב מאוזן
ופתרון בעיות כלכליות .בתנועה פועלים כיום 1,700
מתנדבים ובשנת  2009שוקמו כ 3,000 -משפחות.
במרכז הפעילות הארגונית עומד תהליך ליווי
אישי של משפחות ,שאינו כרוך בתמורה כספית.
המלווים,שעברו הכשרה מתאימה ,מקיימים פגישות
אישיות עם המשפחה ומייעצים לה בניהול תקציבה.
נוסף על הליווי האישי יש לפעמונים מאגר יועצים
מקצועיים בתחומים משפטיים,כלכליים ועוד.
אוריאל לדרברג ,מנכ”ל פעמונים“ :קבלת “אות
הנשיא למתנדב” מהווה הישג משמעותי לארגון
פעמונים ותעודת כבוד לכלל מתנדבי הארגון.
הצלחת פעמונים נובעת בראש ובראשונה

NOKIA 1202
MOTOROLA W220
סלקום  /אורנג’
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק
מחיר שוק

500

מחיר קופון

199

חדש

199

חדש

NOKIA 6230i
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

600

מצלמה,
בלוטוס
כרטיס
זיכרון ,נגן

מחיר קופון

299

מחודש

NOKIA 5230
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

Sony Ericson w205
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

מחיר קופון

מחיר קופון

1,100

799

חדש

בסופר-פון קונים,
מוכרים ,משדרגים
ומתקנים את כל סוגי
המכשירים
לכל הרשתות
ללא התחייבות וללא
דמי מנוי.

סופרפון

700

549

חדש

כל הרוכ
ש מכשי
אוזניית בלו ר יקבל

ב& 99-

טוס

פתוח רצוף  19:00 - 9:00יום ו’ 13:00 - 9:00

רח’ ישעיהו  ,10ירושלים02-5000229 ,

