ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 18:34
תל אביב 18:50
18:41
חיפה
18:39
חברון
18:39
שכם
18:48
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

19:45
19:47
19:47
19:45
19:46
19:46
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יש"עמדה

הרב יצחק יעקב ריינס חלק ב'

חיבת הארץ
וכנוגה הירח

סיפורו של מקום

2
4
6

יש "עמדה
ההקפאה עומדת לפוג בחודש הבא
אבל בקרב ראשי ההתיישבות קיים
חשש כי הלחץ האמריקני להמשך
ההקפאה יפגע בחזרה לתנופת הבנייה
עליה הצהירו ראש הממשלה והשרים
בחודשים האחרונים .המשמעות של
סיום ההקפאה איננה באי-חידוש הצו
הפורמאלי אלא באישור מכרזים של
מאות יחידות דיור ביהודה ושומרון.
השבוע ,לקראת נסיעתו של נתניהו
לוושינגטון שיגרו לו ראשי מועצת
יש”ע מכתב ובו דרשו ממנו במפגיע
לעמוד בהתחייבותו לפיה“ :גם אם
אבו מאזן יבוא עוד שמונה חודשים
ויגיד ‘שלום עכשיו’ ,נתחיל לבנות
כפי שהיה קודם”.

ראשי מועצת יש"ע וראשי הרשויות נגד המשך ההקפאה ביהודה ושומרון ,יציקת יסודות לבית הכנסת באפרת ,כסלו תש"ע

לחתום על מכרזי הבנייה

על הפרשה כי תבוא
הרב יונתן אלרן  -רב היישוב כוכב השחר

“ת

תפילה באלול

ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף וְ ִל ְפנֵ י ה’ יִ ְׁשּפְֹך
ִׂשיחֹו :ה’ ִׁש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי וְ ַׁשוְ ָע ִתי
ֵא ֶליָך ָתבֹוא:
ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י ְּביֹום ַצר ִלי ַה ֵּטה ֵא ַלי
ָאזְ נֶ ָך ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י( ":תהלים קב א’-ג’)
ישובנו כוכב השחר חוגג  30לעליה לקרקע.
בימי אלול בהם “המלך בשדה” ,ואנו כ”עני כי
יעטוף” .במה למקד את תפילתנו בימים של
סיכום שנה שתכלה ,ותחילתה של החדשה?
נבאר זאת ,על פי המפרשים של פסוקי
פרק קב’ בתהילים .ישנן שתי נקודות“ :תפילה
לעני” ,וה”עטיפה” שלו בתפילתו.
המיקוד הראשון הוא להרגיש שאנחנו בצרה
כמו ה”עני” .עלינו לכוון לצאת מצרה .של
היחיד ,של הרבים ככלל ,ובתוכם ההתיישבות
היקרה ביש”ע שלנו .כמו שתפילת העני שהיא
מתוך הרגשת צרה ,שבגללה הוא מתכוון יותר.

כידוע לכולנו ,כי אם רוצים להתפלל תפילה
בכוונה יותר חזקה צריכים להיות במצב
שחשים בכל לב את הצרה.
“’נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל-ה’ ַּב ַּצר
ָל ֶהם’ וגו’( ,תהילים ק”ז) וזה כי העני שהוא חסר
הפרנסה והוא צריך מאוד לפרנסה ,מסלק
עצמו מכל דבר עד שאין לו שתוף לשום דבר
ואז קורא מאמתתו ,וזה ולפני ה’ ישפוך שיחו”
(מהר”ל באר הגולה  -הבאר הרביעי).

המיקוד השני הוא בריכוז עצום בתפילה
בלי פניות זרות .המנהג של ה”עיטוף” כל
הראש בטלית .יוצר משהו המבדיל בין האדם
לסביבתו ומבטא ריכוז וכוונת הלב...“ .ומה
שאמר שנתעטף כש”ץ ,מפני כי העטוף של
ש”ץ הוא שלא יהי’ לו נטיה ימין ושמאל לשום
צד כלל וזהו העטוף ,ואז הקריאה בכוונה
לגמרי מתוך עומק הלב ואמתתו( ".מהר”ל ,שם).
>> המשך בעמוד 3

>> עמוד 2

רמלה

נות שלך לדירה
ההזדמ
במרכז הארץ!

מתארגנת קבוצת קונים
לפרויקט מגורים חדש ואיכותי
ברמלה

 4חדרים החל מ850,000 -

₪

052-4643666

פרויקטים למגורים

לפרטים ופרויקטים נוספיםwww.mishkenot.co.il | shivuk@mishkenot.co.il | 02-5020520 :

יש"עמדה

יום שלישי י"ד אלול תש"ע 24 ,אוגוסט 2010
לכבוד
ראש ממשלת ישראל
מר בנימין נתניהו
לחתום עכשיו על מכרזי הבנייה
בתאריך  1.12.2009הצהרת ש”השעיית האישורים לבנייה חדשה ביהודה ושומרון היא חד-פעמית וזמנית” .כמה ימים
לאחר מכן ב  6.12.2009הדגשת שוב שההקפאה היא זמנית ואיננה תלויה בהתקדמות מדינית .הצהרת ש”גם אם אבו
מאזן יבוא עוד שמונה חודשים ויגיד ‘שלום עכשיו’ ,נתחיל לבנות כפי שהיה קודם”.
בעוד  32ימים תעמוד הבטחתך זו למבחן ,בפני הציבור הישראלי והעולם כולו.
שלא יהיה ספק :המשמעות המרכזית של סיום ההקפאה ושל חזרה לבנייה “כמו מקודם” איננה גלומה רק באי-חידוש
צו ההקפאה ,אלא ,קודם כל ,באישור מיידי של מכרזים לבנייה שכבר עברו את כל הועדות ואישורי התב”ע וממתינים אך
ורק לחתימה הפוליטית של שר הביטחון .על המכרזים האלה חובה לחתום מיידית כבר ב 26-בספטמבר ,וזאת על מנת
שנוכל לבנות בהקדם ולחזור לחיים נורמליים כפי שאתה התחייבת.
אי לכך ,לקראת נסיעתך לוושינגטון ,אנו ,ראשי מועצת יש”ע והרשויות ביהודה ושומרון קוראים לך להודיע פומבית כבר
עתה שהמכרזים לבנייה אכן יאושרו מייד במועד סיום ההקפאה (יחד עם אישור תב”עות שממתינות לחתימה) .יתרה
מכך ,אם שר הביטחון ממפלגת העבודה לא מוכן יהיה לחתום על המכרזים ,אנו דורשים שתפקיע מידי שר הביטחון את
הסמכות הפורמאלית לאשר יציאה למכרזים ביו”ש ,ותיטול אותה לידיך.
התחמקות כלשהי מאישור מכרזי הבנייה כבר ב 26-לספטמבר כמוה כהמשך הקפאה על כל המשתמע מכך ,במישור
המדיני ,הציבורי והפוליטי .זהו יום הדין.
אתה יודע שההתיישבות בארץ היא זכותנו הלגיטימית .על כן אנו מצפים ממך שתבהיר לעולם בצורה הברורה ביותר,
כפי שהבטחת לפני  9חודשים ,שהבנייה בארץ ישראל תימשך.
ידה של ישראל מושטת לשלום על בסיס זכותנו הטבעית בכל ארץ ישראל.
בפרוס השנה החדשה ,שנת תשע”א ,כשנאחל זה לזה גמר חתימה טובה ,דעתנו תהיה נתונה לחתימה חשובה ביותר
לעתיד הלאומי  -חתימה טובה על מכרזי הבנייה להמשך התפתחות החיים ביהודה ושומרון.
ברוח זו נאחל גם לך כתיבה וחתימה טובה
ראשי הרשויות ביהודה ושומרון

לחתום
על מכרזי
הבנייה

ראשי הרשויות ביהודה ושומרון שיגרו השבוע
מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ובו דרשו ממנו
לעמוד בהבטחתו עליה הצהיר לפני מספר חודשים
לפיה “גם אם אבו מאזן יבוא עוד שמונה חודשים
ויגיד ‘שלום עכשיו’ ,נתחיל לבנות כפי שהיה קודם”.
מנהיגי ההתיישבות הדגישו לראש הממשלה
שהמשמעות המרכזית של סיום ההקפאה היא
לא רק באי-חידוש צו ההקפאה ,אלא ,קודם כל,
באישור מיידי של מכרזים לבנייה ,שיש לאשר
אותם מיידית ,ולשם כך במידה ושר הביטחון
מונע זאת דרשו ראשי מועצת יש”ע מראש
הממשלה להפקיע סמכות זאת מידיו.
“בפרוס השנה החדשה – “סיכמו במועצת
יש”ע – “כשנאחל זה לזה גמר חתימה טובה,
דעתנו תהיה נתונה לחתימה חשובה ביותר
לעתיד הלאומי  -חתימה טובה על מכרזי הבנייה
להמשך התפתחות החיים ביהודה ושומרון”.
להלן הנוסח המלא של מכתב ראשי מועצת יש”ע
וראשי הרשויות ביהודה ושומרון לראש הממשלה:

יו”ר מועצת יש”ע דני דיין

ראש המועצה המקומית גבעת זאב יוסי אברהמי

ראש העיר אריאל רון נחמן

ראש המועצה המקומית עמנואל עזרא גרשי

ראש העיר בית”ר עילית מאיר רובינשטיין

ראש המועצה המקומית קרית ארבע חברון מלאכי לוינגר

ראש המועצה האזורית גוש עציון שאול גולדשטיין

מזכ”ל אמנה זאב חבר

ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה

מנכ”ל מועצת יש”ע נפתלי בנט

ראש המועצה האזורית בנימין אבי רואה
העתקים:
		
שרי הממשלה

ראש המועצה האזורית הר חברון צביקי בר-חי

חברי הכנסת

ראש המועצה המקומית אפרת עודד רביבי
ראש המועצה המקומית בית-אריה עופרים אבי נעים
ראש המועצה המקומית אלקנה צדוק זהוראי
ראש המועצה המקומית אורנית שלומי לנגר
ראש המועצה המקומית קרני שומרון הרצל בן ארי
ראש המועצה המקומית קדומים חננאל דורני
ראש המועצה המקומית אלפי מנשה חסדאי אליעזר
ראש המועצה המקומית בית אל משה רוזנבוים

המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :גרשון אלינסון
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

“והיו לטוטפות בין עיניך"  -טוטפות :תפילין

(רש”יֿ),

זה התכשיט שבראש

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

(תוספות ,מנחות ,לד ,ע"ב)

התפילין הן יותר מתכשיט .תשקיע בהן.
יש דברים ששווה להשקיע בהם .תפילין חברון.

לפרטים והזמנות:

 סופרי סת”ם איכותיים  בתים מהודרים בגימור מוקפד
 תעודת אחריות מלאה  אפשרות לקחת חלק בהכנסת הפרשיות לבתים
 רמת הידור גבוהה  ניתן לבחור את סופר הסתם

073-2211116

בניהולו של יהושע שני |  17שנות ותק | בפיקוחו של הרב דב ליאור שליט”א

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!!!
ישע שלנו

2

טוביה מוצרי המקדש
www.tuvia.org.il
0527966636

תפילה באלול – המשך מעמוד השער
המיקוד השלישי הוא בענווה .מה שמסמלת
תפילת ה”עני” היא הענווה .כי העני אינו מרגיש
שיכול להתקיים לבדו .ואז לא מחשיב עצמו.
הוא רגיל לספח עצמו עם האחרים .ולפי זה כך
צריך כל מתפלל להתחזק במידת הענווה בכל
תפילתו .בהתיישבות ביש”ע ישנה קהילתיות
חזקה השמה דגש על חיי יום יום של שותפות
ציבורית עלינו לנצל זאת גם באיכות תפילה.
עלינו להתמקד בבקשות שלנו .לא רק בעצמנו
או בישוב שלנו ,ואפילו לא בכלל ההתיישבות
ביש”ע .אלא בענווה גדולה ,לכוון בקשותינו
למען האחרים שהם כלל האומה בארץ ובעולם.
מזה מובנת גם החשיבות והכח הגדול של
תפילה בציבור .תפילתם נקראת “עת רצון”“ :מאי
י-לָך ה’ ֵעת ָרצֹון’
דכתיב (תהלים סט ,יד) ‘וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָּל ִת ְ
אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין” (ברכות
דף ח’ ע”א) ,כי מה שצריך ללכת לבית הכנסת ,זה

בס”ד

מפני ששם לא מתפללים לבד אלא במניין עשרה.
והמתפלל במניין הוא יותר עניו ויותר מתכוון
בשבחים ובבקשות בכיוון של טובת שמים וטובת
הציבור .ולכן תפילתם מתקבלת ברצון.
גּודּנּו וְ הּוא יָ גֻד ָע ֵקב” (בראשית מט ,יט) -
“ּגָ ד ּגְ דּוד יְ ֶ
אדם שבתפלתו צריך להחשיב עצמו לעני
שאינו כלום כדכתיב (תהלים קב ,א) תפלה לעני
כי יעטוף והענין כי כשאדם מחשיב את עצמו יש
קטרוג עליו( .קדושת לוי  -פרשת ויחי).
והענווה הכי גדולה היא לבקש בתפילה שיהיה
לנו טוב רק מפני שזה יעשה לקב”ה טוב! זהו לשם
שמים המעולה ביותר אשר בכוונות התפילה.
וכמאמר חז”ל (סנהדרין מו א) בזמן שהאדם בצער
שכינה מה אומרת כו’“ .וכשישראל הם בנחת אזי
הקב”ה יש לו נחת מזה ...ולפני ה’ ישפוך שיחו
שעיקר תפלתו לפני ה’ כלומר בעד ה’ ...ולא
בשביל עצמו” (קדושת לוי – ליקוטים).

והדבר הרביעי הוא מדרגת דבקות שבתפילה,
וזה פשר ה”עיטוף” :היכולת הכללית להיות
בקשר עם הבורא ,מאפשרת בכל עת לשאת
תפילה ה”עוטפת” וכוללות את כל הסוגים ואת
כל המצבים“ .על פסוק (תהלים ק”ב ,א’) תפלה
לעני כי יעטוף וגו’  ...משל למלך שהיה לו יום
שמחה וטוב לבב .וצווה להכריז כל מי שיבקש
מאת המלך יינתן לו .וכל אחד ביקש מה שלבו
היה חפץ זה ביקש עושר וזה ביקש לעשות
אותו שר או ממונה ,וזה ביקש נקמה מאויביו.
 ...ואחד היה חכם לא ביקש שום דבר ,כי אם
שיניחו המלך לילך בהיכלו לדבר עם המלך
בכל יום .ובזה ממילא נתעטף ונכלל בו כל
הבקשות” (דגל מחנה אפרים פרשת בחקותי).
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים ,שימלא
משאלות לבנו ולב כל ישראל לשנים של ברכה
והצלחה לנצח.

האויב
המסיונרי

עטרת
ירושליםA
teret Yerushalayi
m

כנס מיוחד יתקיים בביניני האומה בירושלים

בדבר הסיכון הנוצרי והסכנה מלקבל מהם כסף שאינה מתנה תמימה
אלא חתירה לגנוב נשמות למסיון והצורך להישמר מקרנות ואירגונים שונים

הכינוס יתקיים ,בע”ה ביום שלישי ו’ בתשרי בין השעות 19:00-22:30
תוכנית הכנס:
הרה”גשמחה הכהן קוקשליט”ארבהעיררחובותורבביתכנסתהחורב ה
הרה”גשלמה אבינרשליט”ארבהיישובביתאלוראשישיבת“עטרתירושלים”
סרטוןומצגתעלהפעילותהמסיונרית
הרה”גיהודה דרעישליט”ארבהעירבארשבעוחברמועצתהרבנותהראשיתלישראל
הרה”גצפניה דרורישליט”ארבהעירקריתשמונה
הרה”גשלום דב ליפשיץשליט”איו”רידלאחים

הציבור מוזמן!

לפרטים :עופר 052-5665-633
 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק יעקב ריינס – חלק ב’
משה מאירסדורף

“הנוטל את גורלו בידו
ופונה ציונה פורק את
עול השעבוד,
והריהו בן חורין בעבדו
את אדמתו”

ת

חילת הרעיון הציוני הגיע כבר
בימי צעירותו של הרב יצחק יעקב
ריינס .כבר בהיותו צעיר הגיעו
לאוזניו דבריו של הרב צבי קלישר ועל תוכניתו
להקמת “חברת ארץ נושבת” .הרב ריינס הוקסם
מרעיונותיו של הרב קלישר ושיגר אליו מכתב
ובו תוכנית רחבה להרחבת הגשמת תוכניותיו.
הרב קלישר התרשם מאוד ממכתבו של הרב
ריינס ונשאר עימו בקשרי מכתבים בנוגע לנושא
של היישוב בארץ ישראל.
משפיע נוסף על הגותו הציונית של הרב ריינס
היה הרב שמואל מוהליבר ,שהיה אחד המנהיגים
הבולטים של תנועת “חיבת ציון” ורבה הראשי
של היהדות הדתית בתוכה .הרב ריינס נפגש
עם הרב מוהליבר מספר פעמים והציג בפניו את
תוכניותיו להרחבת הפעילות היהודית הדתית
במסגרת תנועה זו .הוא היה סבור שחסרונה
של “חיבת ציון” הוא בכך ,שהיא איננה מקיפה
המונים ,אלא רק מתעסקת בקטנות .לפי דעתו
צריך לקשור התיישבות בארץ ישראל יחד עם
מפעל חינוכי גדול.
באחד מספריו כתב“ :הנכנע לעול השעבוד
תחת ידם של שליטי האומות עלול לאבד את
תחושת חירותו; הנוטל את גורלו בידו ופונה ציונה
פורק את עול השעבוד ,והריהו בן חורין בעבדו את
אדמתו או בעיסוקו “בחרושת המעשה”; ההרגל
הרווח במשך הדורות בקרב יהודי התפוצות
לעלות ארצה על מנת למות בה ולהיטמן באדמה -
הרגל מגונה הוא ,שהרי כל מאמרי חז”ל המדברים
בשבח הארץ מכוונים אל החיים“.
אחת מתוכניותיו של הרב ריינס הייתה להקים
רשת רחבה של בתי ספר ברמות וסוגים שונים
שבאמצעותם תיהפך ארץ ישראל למרכז התורה
של העם היהודי .הרב מוהליבר ראה בתוכניתו
של ריינס דמיונית מדי ובשל המחסור באמצעים
דחה תוכנית זו .הרב ריינס היה “חובב ציון” נלהב.
מצבם של היהודים ברוסיה העסיק אותו מאוד,
והצורך במציאת דרכים נכונות להקל על גורלם
לא נתנה לו מנוח ,והוא הקדיש לכך מחשבה רבה.
כשפרסם הרצל את ספרו “מדינת היהודים”,
ואחרי כן כינס את הקונגרס הציוני הראשון
בבזל ,עקב הרב ריינס בדריכות ובעניין רב
ישע שלנו
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אחר המתרחש .הוא המתין שנתיים מיום כינוס
הקונגרס עד שהצטרף לתנועה הציונית .במשך
שנתיים אלה ,כך הסביר בספרו “שני המאורות”,
חקר והתבונן בכל פרט ופרט מן הנעשה בתנועה
חדשה זו .דרש וחקר “לטיבו של האיש העומד
בראשה ,אם הוא ראוי לעמוד בראש תנועה
לאומית כזאת ,כמה יש לסמוך עליו וכמה הוא
מוכשר לתפקיד זה” ,ורק לאחר שהשתכנע ,כי
מוקמת תנועה חיובית ולאחר שעמד על “גודל
רוחו” של ד”ר הרצל ,מנהיג התנועה ,הצטרף
אליה.
ראשית השתתפותו בפעולות התנועה הציונית
הייתה בקונגרס הציוני השלישי שהתקיים בשנת
 1899בבזל .הקונגרס עשה עליו רושם גדול,
וההשתתפות בו הייתה בשבילו חוויה מרוממת.
בעצם ההתכנסות של יהודים מכל קצוות תבל,
בהם אנשים מסוגים שונים ,בעלי-דעות שונות
מתאחדים סביב רעיון תקומת ישראל והצלתו,
זהו רעיון חשוב כשלעצמו.
את דעותיו והשקפותיו על הציונות ומנוקדת
שיפוט דתית הוא פרסם ספר מיוחד בשם “אור
חדש על ציון” בשנת  .1902בספרו הוא דן בכל
השאלות והטענות מצד מתנגדי הציונות .כל
שאלה הוא מנתח לחלקים ודן בהם בשיטת
השכל ההגיוני וגם מצד ההשקפה התורנית
והדתית .הוא מגיע למסקנה כי כל אילו הן טענות
ללא בסיס וללא יסוד נאמן בתורה ובדת .בתוך
הטענות נגד הציונות הוא מזכיר כי אין בסיס
לטענה שאומרת שהתנועה הציונית לא ממקור
קדוש.
בהקדמתו לספר ‘אור חדש על ציון’ כותב הרב
בשנת תרס”א כי הציונות היא זו שתקרב את
אנשי הציונות החופשיים אל התורה כשיראו
את הקשר העמוק בין עם ישראל לארץ ישראל
"ואני תפילתי כי יזכני ה’ שספרי זה יתפשט בתבל
ושירבו קוראיו ושיקראו בו בשום לב ובמתינות
ואז אקווה לה’ כי יוציא מטרתו הכפולה :לפעול,
שהיראים ,הרחוקים עוד מהרעיון ,יהיו לציונים,
והציונים (מהחופשיים) ליראים ,כי ספרי זה
בעיקרו נועד לברר את הרעיון הזה ממבט
הנקודה הדתית; אחשוב שכל היראים המתרחקים
מהרעיון רק מצד חשש נגיעה לדת כשיקראו

ספר זה ידענו שאין כאן לא דובים ולא יער וכי
כל הטענות טענו על זה מנקודת הדת הן בטלות
ומבוטלות וכל אלה מהחופשיים המסורים
להרעיון שכבר התקרבו במידה יעודה לעמנו,
כשיקראו את ספרי זה יהיה להם איזה מושג מערך
ספרותנו העתיקה והמכורה ,יתנו אל ליבם להוקיר
את ספרותינו ויתקרבו יותר אל הדת והאמונה
וידעו כי אצלנו העממות והיהדות הן כתרין רעין
דלא מתפרשים והקשר האמיתי המקשר כל איש
פרטי מאומתנו אל הכלל הוא קשר האמונה והדת
וכל אלה שנותנים את ליבם לחזק עתה את קשר
האחדות יראו לחזקו ע”י האמונה והדת גם כן.
תקוותי תשעשעני כי עוד יזכה ה’ לראות ,איך כל
הציונים בכל מקום שהם מייסדים חבורות חבורות
להפצת לימוד תה”ק ,חבורה ללמוד גפ”ת ,או שו”ע
או עיון ומדרש ,כל חבורה וחבורה לפי מדרגת
חבריה .ויקוים בנו מקרא שכתוב :כי מציון תצא
תורה ודבר ד’ מירושלים”.
בתשובות ברורות והגיוניות הוא מגיע לידי
מסקנה כי “כל מי שמחליט שרעיון הציוני יש
לו יחס עם החופשיות צריך בדיקה אחריו והוא
בכלל המחלל את הקדשים כי אין לכך חילול
הקודש יותר מזה להחליט כי הציונות מתייחסת
לחופש” .לפיו אם יש מקום לייחס כזה הוא משתי
סיבות :או כי החופש מסבב את הציונות או כי
הציונות מסבבת את החופש ,האמת לדעתו היא
שרק קדושת הארץ גורמת לזה שגם החופשים
משתתפים בתנועה זו.
העובדה שרבים ממשתתפי הקונגרס באו
אל התנועה הציונית על סף התבוללות ,היא
זכות גדולה לתנועה .אף על פי שחלקם הגדול
הוא חופשי בדעות ואינו מקיים מצוות ,הרי
עצם השתתפותם בתנועה הציונית היא שיבה
אל היהדות – “לנגד עינינו הופיעו פתאום רבים
מאחינו בני ישראל אשר הרחיקו ללכת מאוד
מאוד וכבר נואשנו מהם ,והנה פתאום לנגד עינינו
– אחים נאמנים”...
הוא ברך על העובדה שרבים אשר היו נותנים
עד כה מכישרונם לנכרים בארצות מגוריהם הנה
מעתה הם ישקיעו את כל כוחם ומרצם בעבודה
לצורכי עמם.
המשך אי”ה בשבוע הבא

"כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של
התשובה ימצא בה את מקור הגבורה,
ואת התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים
והאידיאליים"
(אורות התשובה יב ,ב)

ראש יהודי זאת התשובה!
לאט אבל בטוח המדינה עושה תשובה...

הצטרפו למהפכת התשובה הציונית

תנו יד לראש יהודי כדי שבשנה הבאה יהיו עוד יהודים שתורמים לפדיון כפרות...
הרב מרדכי אליהו זצ”ל:
שמוע שמעתי ,על פעילותכם הברוכה בעיר תל אביב..
הנני מברככם שתמשיכו בפעלכם להגדיל תורה ולהאדירה.
ניתן לתרום  24שעות באתר המאובטח  www.roshy.orgדוא”ל ry@neto.net.il
ח-ן בנק הדואר 052-5665005 02-6791122 3889827
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המדביק המתמיד

בקיץ הקרוב

תחרות אישית בין מדביקי הסטיקר "יהודה ושומרון
הסיפור של כל יהודי" בכל רחבי הארץ שתתקיים עד
ר"ח אלול
נדבקים למזגן? לא זזים מהבית? רוצים לעשות משהו עם החופש הזה?
מקום ראשון :חבילת ציוד טיולים  מקום שני :תיק
 AVADORמקום שלישי :ספרי המעיינות.
להצטרפות לתחרות:
אתר מועצת ישע www.myesha.org.il
או בטלפון
052-5665052אישית בין מדביקי הסטיקר "יהודה ושומרון
תחרות
תחרות אישית בין מדביקי הסטיקר "יהודה ושומרון
הסיפור של כל יהודי" בכל רחבי הארץ שתתקיים עד
הזה?רחבי הארץ שתתקיים עד
יהודי" בכל
משהושל
הסיפור
ר"ח אלול
עםכלהחופש
נדבקים למזגן? לא זזים
מהבית? רוצים לעשותר"ח אלול
מקום ראשון :חבילת ציוד טיולים  מקום שני :תיק
משהו עם החופש הזה?
קים למזגן? לא זזים מהבית? רוצים לעשות

תיק
שני:
מקום
טיולים
ציוד
חבילת
ראשון:
מקום

 AVADORמקום שלישי :ספרי המעיינות.
בחלוקת והדבקת מדבקות
ישתתפו
הנוער
תנועות
חניכי

AVADOR
המעיינות.
ספרי
שלישי:
מקום
להצטרפות לתחרות:
בכל חלקי
להצטרפות לתחרות:
הארץwww.myesha.org.il
מועצת ישע
יהודה ושומרון –אתר
 052-5665052הגדולה ביותר
בטלפוןכמות ההדבקות
לסניף עם
פרס
www.myesha.org.il
אתר מועצת ישע
הראשון או
או בטלפון 052-5665052
שולחן פינג-פונג מקצועי.
סניפים המעוניינים להצטרף ניתן לפנות052-5665052 :

בקיץ הקרוב

בקיץ הקרוב מדביקים
הקרובאלי
בקיץשר
את הציבור הי
בקיץ
דבימרון
הקרוביהודהמושו
ל
קים
קים
דבי
מ
הקרובים יחל מבצע הדבקת הסטיקר:
בימים
אלי
שר
אתאלי הי
את הציבור הישר
הציבור מדביקים את הסניף
יהודה ושומרון
ליהודה ושו ל
מרון
בימים הקרובים יחל מבצע הדבקת הסטיקר:

המדביק המתמיד

המדביק המתמיד
בקיץ הקרוב
מדביקים את הסניף

מדביקים את הסניף

חניכי תנועות הנוער ישתתפו בחלוקת והדבקת מדבקות
חניכי תנועות הנוער ישתתפו בחלוקת והדבקת מדבקות
יהודה ושומרון – בכל חלקי הארץ
פרסיש"ע:
יהודה ושומרון – בכל חלקי הארץ  1באתר מועצת
www.myesha.org.ilהגדולה ביותר
הראשון לסניף עם כמות ההדבקות
באמצעותביותר
ההדבקות הגדולה
פרס הראשון לסניף עם כמות
stikerim@gmail.com
המייל:
2
שולחן פינג-פונג מקצועי.
שולחן פינג-פונג מקצועי.
ניתן וכתובת
בצרוף שם
"סטיקר"
סניפיםהמילה
 3בסמס :שלחו את
לפנות052-5665052 :
להצטרף
המעוניינים
052-5665052
052-5665052
סניפים המעוניינים להצטרף ניתן לפנות:למספר

ניתן להזמין סטיקרים היישר לבתיכם

רוצים לדעת עוד ,אתר יש"ע

www.myesha.org.il
שחר הפקות

יש שחר הפקות

בימים הקרובים יחל מבצע הדבקת הסטיקר:

שלי
ישראלציונות
עושים
w w w. m y i s r a e l . o r g . i l

ניתן להזמין סטיקרים היישר לבתיכם
להזמיןמדבק!!!
זהירות זה
סטיקרים היישר לבתיכם
ניתן
 1באתר מועצת יש"עwww.myesha.org.il :

תחרות ההדבקות הגדולה של יהודה ושומרון

 1באתר מועצת יש"ע:
www.myesha.org.ilבאמצעות המיילstikerim@gmail.com :
2
 2באמצעות המייל:
5
"סטיקר"ישע
שלנו וכתובת
בצרוף שם
 stikerim@gmail.comבסמס :שלחו את המילה
3
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סיפורו של מקום

אורי בן דוד
מנהל חינוכי
מרכז סיור ולימוד סוסיא

“ֹלא יִ ְה יֶ ה ָּלְך עֹוד
יֹומם
ּש ֶמׁש ְלאֹור ָ
ַה ֶ ׁ
ְּולנֹגַ ּה ַה ּיָ ֵר ַח ֹלא יָ ִאיר ָלְך
עֹולם
וְ ָה יָ ה ָלְך ה’ ְלאֹור ָ
אֹלקיִ ְך ְל ִת ְפ ַא ְר ֵּתְך”:
וֵ ַ

ב

שבוע האחרון אנו עדים לתופעה
אסטרונומית מעניינת :שלש הגופים
המאירים ביותר בשמי הלילה
נמצאים בהתקבצות .מי שיתבונן מערבה
לאחר השקיעה יבחין שסמוך מאד לירח
נמצאים שני כוכבים בוהקים מאד  -כוכבי
הלכת צדק ונגה .צדק הינו הכוכב הגדול
ביותר במערכת השמש ומשום כך בהירותו
גבוהה ,נגה לעומת זאת איננו כה גדול אולם
בשל קרבתו היחסית לכדור הארץ ,אנחנו
רואים אותו גדול ובוהק.
כמו כדור הארץ שניהם מסתובבים מסביב
לשמש ,נגה במעגל פנימי יותר וקרוב יותר
לשמש ואילו צדק במעגל חיצוני אלינו ,רחוק
מהשמש .באירוע נדיר נראים שני הכוכבים
הללו סמוכים זה לזה בשמיים כשהירח
גם הוא קרוב אליהם .התופעה המעסיקה
את חובבי האסטרונומיה בימים האחרונים
קשורה באופן מפתיע להפטרה שלנו.
הפטרת הנחמה של פרשת כי תבוא
מלאה בדימויי אור-חושך .כך הפסוק הפותח
ההפטרה ‘קומי אורי’ ועד לסיומה בפסוקים
אלו ,הנחמה העתידה לבא קשורה לשינוי
שעתיד לחול באור ובמקורותיו ,שינוי שאנו
מכירים מנבואות נוספות הקשורות לאחרית
הימים‘ ,אור חדש על ציון תאיר’.
האור והחושך שייכים באופן טבעי לגרמי
השמיים :השמש הירח והכוכבים (כן ,גם
הכוכבים מאירים ,צאו בלילה בלי ירח
למקום חשוך הרחק מזיהום אור ותבחינו
שהחושך איננו גמור -הודות לכוכבים) הם
אלו המאירים את העולם ,ובזכותם אנחנו
יכולים לראות .האור והחושך מבטאים
גם את מושגי השליטה והחכמה .ואף את
הצדק והטוב (כדוגמת ‘מלחמת בני האור
בבני החושך’).
בימינו אלה ,הזמן שלפני הגאולה מקור
האור הינו במאורות שהם גרמי טבע.
ישע שלנו
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אנחנו כפופים לטבע ולחוקיו .גם הקידמה
והטכנולוגיה המסוגלת להאיר את הלילה
בתאורת פלורסנטים ,כפופה אך היא
למערכת הפיזיקלית .ישעיהו הנביא מתאר
את הגאולה ככיבוי האורות הטבעיים .אולם
בהחשך עלינו המאורות מה ישאר כאן?
נחזור קצת אחורה .כל גרמי השמיים,
המאורות ,נבראו ביום הרביעי למעשה
בראשית ,אולם האור עצמו נברא כבר
ביום הראשון .כלומר ישנו זמן עתיק שבו
אין מאורות ובכל זאת העולם מואר .האור
המיוחד הזה נקרא האור הראשון ,וע”פ
המדרש הידוע הוא נגנז ושמור לעתיד לבוא.
זהו האור שאליו מכוון הנביא ,לא עוד
אמצעי תאורה טבעי כזה או אחר אלא
אור שאיננו תלוי ,אור השורה בעולם כחלק
מהשראת שכינה ,משחרר אותנו מהתלות
בחוקיות הטבעית.
אין כמו הזמן בהם מתקבצים שלשת
הגופים המאירים ששניים מהם כבר נמצאים
בהפטרה
“ולנגה הירח ”..לצפות באורם הבוהק
ולהיזכר באור אחר ,האור הראשון שהוא גם
האור העתידי.
למתעניינים קמפוס אסרונומיה מרוכז
יתקיים ב  6-7.10בבורות לוץ
וכן קורס שבועי של  6מפגשים במצפה
הכוכבים בגבעתיים

סדרות סיורים לציבור הרחב
בשנת תשע”א ,עם מרכז סיור
ולימוד סוסיא

למיטיבי לכת ,מיטיבי קשב ,סיורי הגות,
סיורי נשים ועוד.
הקדימו להירשם מספר המקומות מוגבל:

מפגשטבע – סיורי אקולוגיה וסביבה
ימי ראשון
אורי בן דוד
דעת מקרא ולכת – רמת הליכה בינונית
ימי שני
מדריך – עזרי רקנטי
חבלים ומקורות – מטיבי קשב
ימי שני
דורון שר אבי
ערים וסיפורים – מטיבי קשב
ימי שלישי
מדריך – גלי נחום ,שמעון גת ,אוריאל פיינרמן
פני אדמה – סיור וציור בשטח לנשים
ימי רביעי
רות ונטורה ויעל חמאווי
מקורות בשבילים  -למטיבי לכת
ימי רביעי
מדריך –דרור חמאווי
טיולי הר חברון – הכרות עם השטח
ימי שישי
זאב שפירא

להזמנת חוברת הקורסים ולפרטים
והרשמה–
info@susya.org.il , 02-9963424
www.susya.org.il

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 :עמק החולה
שמות הזוכים מהשבוע שעבר יפורסמו
באתר האינטרנט של מועצת יש"ע

מבט להתיישבות

ע

איתמר אירחה את מחנה ארגון ‘אחים’

שרות צעירים בעלי מוגבלויות פיזיות
חמורות ותסמונות קשות מאזור
הצפון השתתפו בשבוע שעבר
במחנה קיץ שארגן ארגון ‘אחים’ ביישוב
איתמר .במחנה הראשון מסוגו שהקים
הארגון ,המסייע במהלך השנה לכ 80-ילדים
ונוער מאזור הצפון בליווי חברתי ,הדרכה
ותמיכה בהתנדבות לילדים ומשפחותיהם.
בשבוע שעבר התקיים המחנה בישוב איתמר
שבשומרון ,לאחר קשר חם שנוצר בין היישוב
ובין הצעירים ומנהל הארגון ,יוסף שיר ,תלמיד
לשעבר בישיבה .טרם ליציאת הנערים למחנה
קדם פרסום תקשורתי רב לארגון ,בעקבות
תרומה שבוטלה ברגע האחרון והעמידה
בספק את כל קיומו של המחנה .לאחר מבצע
תרומות רחב היקף ,הושג הסכום הדרוש לקיום
המחנה ,הכול כך נדרש וחיוני הן לילדים והן
למשפחותיהם אשר ציפו לו במשך כל השנה.

במהלך ימי המחנה השתתפו הילדים
בטיולים ופעילויות חווייתיות רבות יחד עם
המדריכים ,מתנדבי הארגון תלמידי ישיבות
תיכוניות ואולפנות מרחבי הארץ .בין היתר
ביקרו הילדים בלונה פארק בתל אביב ,בכותל
המערבי ובעיר העתיקה,
מיום מים בבריכת היישוב,
מהופעת זמר ועוד ועוד.
“הילדים והמדריכים נהנו
מאוד והמחנה היה הצלחה
מדהימה וחשובה” סיפר
יוסף שיר מנהל הארגון “היה
מרגש לראות את המחנה
קורם עור וגידים אחרי
תקופה לא קלה ובסופו של
דבר המתנדבים והחניכים
התגבשו וצפויה לנו שנת
פעילות חשובה לכולם ,אך

אנו עדיין זקוקים לתמיכה על מנת להרחיב את
היקף הפעילות הכה נדרשת .אני מודה מקרב
לב לכל האנשים היקרים שלקחו חלק בארגון
והקמת המחנה ,ובמיוחד לאנשי איתמר על
הנכונות לסייע ולארח את המחנה .יישר כוח!”
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חדשותיש"ע

בכירים במערכת
הפוליטית:
לא להמשך
ההקפאה

במערכת
בכירים
הפוליטית בהם שרים
וחברי כנסת יצאו
השבוע בקריאה :לא
ההקפאה,
להמשך
זאת לנוכח המשך
הלחץ האמריקני ואיומי
הפלשתינים כי לא ישבו
למו”מ עם ישראל ללא
הארכת ההקפאה.
המשנה לראש הממשלה,
השר סילבן שלום
התייחס השבוע לדיווחים לפיהם יש ניסיון
לגבש “פתרון יצירתי” שיאפשר את המשך
הקפאת הבנייה ביו”ש ואמר כי הוא מתנגד
להם ודורש לשוב ולבנות בכל המקומות עם
תום ההקפאה ב  26בספטמבר“ .אני חושב
שאת המודל הזה מיצינו .הפלשתינים חשבו
שהם מצאו איזה פטנט חדש .ישראל תוותר
בגלל הלחץ הבינלאומי והאמריקאי .לצערי,
עד כה הם הצליחו  .גם את נאום בר אילן וגם
את ההקפאה הם השיגו כך .אני התנגדתי
להקפאה כי סברתי שאסור לעשות שום ויתור
נוסף רק כדי להביא אותם לשולחן המו”מ”.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת שביקרה
באפרת הצהירה כי “יש להיערך לסיום
ההקפאה כך שבשום פנים ואופן לא ניתן יהיה
להמשיכה לאחר ה 26-בספטמבר ,גם לא
כהקפאה בפועל או כהסכמה שבשתיקה”.
ראשי שדולת א”י בכנסת חברי הכנסת זאב
אלקין ואריה אלדד הוציאו הודעה משותפת
שבה נאמר כי“ :שדולת ארץ ישראל בכנסת
דוחה את האיום האמריקאי להתערב

התמר

בהחלטות דמוקרטיות של ממשלת ישראל.
השדולה מגבה את עמדת רוה”מ ורוב מוחלט
של שרי השביעייה והקבינט ,שהחלטת
הממשלה לא תשונה וההקפאה תסתיים
בפועל בח”י תשרי ( .)26.09.10השדולה עצמה,
שהיא ה”סיעה” הגדולה בכנסת ,תעמוד על
המשמר ותוודא ,שהבנייה בכל רחבי יו”ש אכן
תתבצע מיד עם תום תקופת ההקפאה”.
יו”ר מועצת יש”ע דני דיין סיכם ואמר כי
“לנוכח תרגילי הסחטנות של אבו מאזן וסאיב
עריקאת לקראת פתיחת המו”מ הישיר ,על
ממשלת ישראל להבהיר שלא תיכנע ולא
תתקפל לנוכח איומיהם .כפי שראש הממשלה
הודיע לא פעם ,ההקפאה היתה זמנית וחד
פעמית וב 26בספטמבר חוזרים לבנות באריאל
ובאפרת ,בביתר עילית ובקרית ארבע ,במעלה
אדומים ובבית אל .טוב תעשה ממשלת
ישראל אם תבהיר לראשי הרשות הפלסטינית
שנסיונם להלך אימים על ישראל  -נועד
לכישלון ועמדתנו לא תשתנה בגלל איומיהם”.

שאול גולדשטיין ערך סקירה על האיזור ועל
המציאות כתוצאה מהקפאת הבנייה .משם
המשיך שטייניץ להרודיון וגילה בקיאות רבה
לאחר שהתגלה כי הוא שימש בעבר כמדריך
באתר .שר האוצר המשיך לאזור התעשייה
בגוש עציון ,עמד על שיתוף הפעולה הכלכלי
בין יהודים לערבים ,וכן קיבל סקירה על החרם
הפלשתיני אשר צפוי בקרוב גם לאסור על
פלשתינים לעבוד אצל יהודים .לאחר צפיה
בחיזיון האור קולי בכפר עציון ישבו ראשי
המועצה ושר האוצר לדיון עבודה וארוחת
צהריים באמת הביאר .שטייניץ הביע את מורת
רוחו מהקפאה ואמר כי על הממשלה לסיים
את ההקפאה ולעמוד בהתחייבותה לציבור,
וכי לדעתו כל ההקפאה הינה טעות.
ביקורו של שר התחבורה ,ישראל כץ ,עסק
בטיפול בשורה של מפגעי בטיחות בכבישי
גוש עציון .במסגרת סיור שערך באזור ,עמד
השר מקרוב על נקודות תורפה בטיחותיות
בכבישי האזור והבטיח לסייע בקידום

בכירי הממשלה בביקור
בגוש עציון

השיפורים הבטיחותיים החיוניים .השר כץ
הופתע לגלות שחלק מהבטחותיו בעבר טרם
בוצעו והורה לבצען באופן מיידי.
בנוסף סיירו במהלך השבוע האחרון בגוש עציון
– יו”ר החטיבה להתיישבות החדש מר דני
קריצ’מן עם מנכ”ל החטיבה מר ירון בן עזרא
וצוותם הבכיר אשר באו להכיר מקרוב את
יישובי גוש עציון וביקרו כמעט בכל יישוב אפשרי
מנוקדים שבמזרח ועד כרמי צור בדרום.

שרי ממשלה בכירים ובהם שר האוצר ד”ר
יובל שטייניץ ושר התחבורה ישראל כץ
ביקרו השבוע בגוש עציון כאורחי ראש
המועצה שאול גולדשטיין.
ביקורו של שר האוצר החל בכפר אלדד בביתו
של יו”ר הקואליציה ויו”ר שדולת ארץ ישראל
חבר הכנסת זאב אלקין .ראש מועצת גוש עציון

התמרים הטעימים ביותר בארץ עכשיו במשלוח חינם עד פתח הבית

)לרוב אזורי הארץ(

 lלהזמנו
ת באינ
 amar28.co.iטרנט:
.hat
מרכז הזמ www
נות:
נדב
71509
052-60

תמרים מובחרים מזן מג'הול ללא ריסוס
ישירות מהחקלאי בבקעת הירדן
איכות יצוא

רק  ₪ 28לק"ג

בקניית אריזת חיסכון של  5ק"ג

סטודיו חוהצלת 052-7906661

כשר בהשגחת הרבנות בקעת הירדן
ניתן לשמור שנה בהקפאה
*תמרים אורגנים בהכשר מהדרין של הרב אפרתי רק ₪ 150
שמן זית -רחלים
כתית מעולה ,כבישה קרה.
חמיצות  0.2בלבד
פח  2ליטר₪ 89 -
פח  5ליטר₪ 210 -
פח  18ליטר₪ 650 -
דרושים רכזי מכירות
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קמח מלא יצהר
70% \ 100%
קמח דק וטעים במיוחד.
ללא צורך בניפוי אם נשמר בקירור.
יבול הארץ ,עבודה עברית.
שק  10ק"ג  -רק  75ש"ח
שקית  1ק"ג  -רק  8.5ש"ח

לשנה מתוקה באמת!!!

