ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:06
תל אביב 16:21
16:10
חיפה
16:12
חברון
16:10
שכם
16:22
ב"ש

17:19
17:20
17:18
17:19
17:18
17:21

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 220כסלו תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

הרב יהודה ליאון אשכנזי  -חלק ב'

חיבת הארץ

העץ ,ההר והחלום
סיפורו של מקום

2
4
6

על הפרשה ויצא

יש " עמדה

הרב זלמן ברוך מלמד  -ראש ישיבת בית אל ורב היישוב

לפני כשבוע פרסם המכון
הישראלי לדמוקרטיה את
מדד השלום – סקר דעת
קהל מתמשך שנועד לעקוב
באופן שיטתי אחר המגמות
הרווחות בדעת הקהל בארץ
ביחס לקונפליקט הישראלי
ערבי והשפעותיו על החברה
הישראלית .השורה התחתונה:
בעבודת הסברה שיטתית ניתן
לצמצם את התמיכה בפתרון
" 2המדינות" המסוכן ולהגדיל
את התמיכה של הציבור היהודי
בארץ במפעל ההתיישבות.

ע

הנפת נס האמונה

ל הפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע",
נאמר במדרש רבה (סח ,ח)" :ר' יודן
אמר' :מבאר שבע'  -מבארה של
שבועה .אמר ,שלא יעמוד עלי אבימלך
ויאמר השבעה לי כשם שנשבע לי זקנך
ונמצאתי משהה בשמחת בניי שבע דורות".
ביאור הדברים ,אברהם אבינו כרת ברית
עם אבימלך בה אבימלך השביע את אברהם
כפי שכתוב" :ועתה השבעה לי באלקים הנה,
אם תשקור לי ולניני ולנכדי ,כחסד אשר
עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר
גרת בה .ויאמר אברהם ,אנכי אשבע" .בגלל
השבועה הזו התעכבה כניסתם של ישראל
לארץ-ישראל שבעה דורות :אברהם ,יצחק,
יעקב ,לוי ,קהת ,עמרם ומשה.
ואמרו חכמים על הפסוק "ויאמר אבימלך
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אל אברהם מה הנה שבע כבשות האלה וגו'",
"אמר לו הקב"ה לאברהם :אתה נתת לו שבע
כבשות ,חייך שאני משהה בשמחת בניך
שבעה דורות".
זו אם כן כוונת חכמים בדורשם "ויצא
יעקב מבאר שבע וילך חרנה" ,שיעקב יצא
מהסכנה שייאלץ לכרות ברית ושבועה עם
אבימלך ושוב תבוא עכבה נוספת לבואם
של בניו שבעה דורות.
צא ולמד מכאן כמה חמור לחתום על
הסכם של ויתור על חלק מארץ-ישראל.
חתימה כזו מעכבת את גאולתן של ישראל
ח"ו .והלא דברים קל וחומר ,בימי האבות
עדין ארץ-ישראל לא ניתנה בפועל אלא
היא רק הובטחה .אבל כעת ,כשאנו בארץ-
ישראל ,והארץ בידינו ומצווים אנו להחזיק
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תאטרון תאיר חוגג עשור בחנוכה ומגיע אליכם!
יום שלם של פעילויות ,סדנאות ומיטב ההצגות מכל הזמנים

חוגג עשור
*

והכל במחיר הצגה אחת

יינו מקומכם!
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בנוסף להצגות יריד הפעלות לכל המשפחה :עניין של זמן  üעולים לירושלים  üששטוס חנוכה  üחפש ת’מנורה  üקיר גרפיטי ועוד

ללקוחות ישראכרט :הנחה תמורת כוכבים .הנחות למורים ,ועדי עובדים ומנויי מקור ראשון
צפת
מודיעין
רחובות
פתח תקוה
נתניה
אריאל
ירושלים
היכל התרבות
היכל התרבות
חוויות שוויץ
היכל התרבות
היכל התרבות
היכל התרבות
ז’ראר בכר
ג’ |  16:30 | 30.11א’ |  10:00 | 05.12ב’ |  10:00 | 06.12ג’ |  10:00 | 07.12ד’ |  10:00 | 08.12ה’ |  10:00 | 09.12א’ | 16:30 | 12.12

*ההצגות ניתנות לשינוי
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להזמנות03-6205158 :
פרטים באתרwww.tair.org.il :
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אוצר בלב ירושלים  üטופלה טוטוריטו  üסודו של הארי  üעל קצה הלשון  üהילד מעבר לים
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שרת התרבות והספורט לימור לבנת בחנוכת מרכז התרבות החדש באריאל

הסברת עומק עכשיו

יש"עמדה

והעברת מסרים בדרכים שונות .בבסיס העבודה
אנו יודעים כי אנו נלחמים כנגד כמעט כל
העולם בחוץ ומבפנים וכדי לייצר שינוי תודעתי
אמיתי לטווח רחוק אין די בסיסמה אחת
ובמגע אחד ,דרושה עבודה שיטתית רצופה
לא חד מימדית ובעיקר אישית יותר .לשם
כך הוקמה מנהלת ההסברה במועצת יש"ע.
מטרת העל של המנהלת היא חיזוק תמיכת
החברה הישראלית במפעל ההתיישבות לאורך
זמן ,ומטרות המשנה הינם הגברת תחושת
ההזדהות והתמיכה במפעל ההתיישבות בקרב
מקבלי ההחלטות ויצירת שינוי תודעתי עמוק
ויציב כנגד מדיניות "שתי המדינות".
קונספט העבודה בנוי משלושה מרכיבים:
מפגשים תדרוכים וסיורים אישים וקבוצתיים

הפקה והפצת חומרי הסברה :מידע רב
נצבר וקיים ידע נרחב על נושאים שונים
הקשורים ליהודה ושומרון .מנהלת ההסברה
שמה לה למטרה להכין חומרי הסברה
מתומצתים ומודגשים עם מסרים ברורים
בנושאים שונים :דמוגרפיה ,זכותנו על הארץ,
המעמד המשפטי והחוק הבינלאומי ,פליטים,
מים ועוד .הצגת החומרים נעשית בעזרת
סרטונים "ויראלים" (הכוונה – אשר מופצים
במהירות ברשת על ידי הגולשים שצפו בו
ושולחים לחבריהם וכן הלאה) ברשת ,סרטוני
הסברה ,חומרי הסברה כתובים ,מצגות וכד' .
מעבר לכך נערכים מחקרים בנושאים שונים
ומהם נכתבים ניירות עמדה בנושאים שונים
המחזקים את טיעונינו ואלא מופצים בדרכים
שונות לאנשי הסברה ,אנשי
תקשורת ופובליציסטים.
מנהלת ההסברה כבר
הפיקה עד כה ארבעה
סרטונים אשר זכו להצלחה גדולה ,הדפיסה
מפה אסטרטגית הממחישה את חשיבותם
של חבלי יהודה ושומרון החולשים על שפלת
החוף ,וכן שוקדת על הוצאת ערכת מפות
היסטוריות – בפורמט גדול – לשרים מעצבי
דעת קהל וקובעי מדיניות ,ובפורמט כיס
– לעיתונאים וכתבים בשטח ,למסבירנים
ולמדריכי טיולים וסיורים.
הכשרת אנשי הסברה :הוקם פורום
הסברה של יש"ע ובו חברים דוברי המועצות
 ,הפצת חומרי הסברה ומסרים לאנשי
ההסברה ,ובקרוב יפתח קורס הסברה
מקצועי לתושבי יש"ע.
ובחזרה לסקר איתו פתחנו  ,אנו מאמינים
כי בעבודת הסברה שיטתית ניתן יהיה לצמצם
את הפערים המופעים בו ובכך לצמצם את
התמיכה במנטרת "שתי המדינות" המסוכנת,
להגדיל את התמיכה של הציבור היהודי בארץ
במפעל ההתיישבות ובעיקר לשנות את הלכי
הרוח אצל מקבלי ההחלטות.

הסברת עומק עכשיו

לפני כשבוע פרסם המכון הישראלי
לדמוקרטיה את מדד השלום – סקר דעת קהל
מתמשך שנועד לעקוב באופן שיטתי אחר
המגמות הרווחות בדעת הקהל בארץ ביחס
לקונפליקט הישראלי ערבי והשפעותיו על
החברה הישראלית.
נתונים בולטים בסקר זה היו  :רק  33%מהעם
מאמינים שמו"מ עם הפלסטינאים יכול לשאת
פרי 65% ,מתנגדים להסכם שיכלול פינוי כל
ההתנחלויות 50% ,מסכימים לפינוי חלק
מההתנחלויות( זה ירידה בתמיכה במהלך כזה)
ו  43% -מתנגדים לפינוי חלק מההתנחלויות.
רוב  73%חושבים שהפלסטינאים לא יעמדו
בהתחייבויות שלהם (ז"א שהחמס ישתלט -
עזה ליד כפר סבא) ,ורוב מוצק ( )74%-80%לא
מאמין שהפלסטינים באמת רוצים שלום עם
ישראל ומקבלים את קיומה של ישראל.
נתונים אלו מחזקים את פעולות ההסברה
של מועצת יש"ע .הסברה הינה כלי דיפלומטי
לרכישת אוהדים כתוצאה ממתן מידע ונתונים

למעצבי דעת קהל ,הפקת והפצת חומרי
הסברה במגוון אפליקציות והכשרת אנשי
הסברה בהתיישבות להעברת המסרים.
מפגשים תדרוכים וסיורים :בתוכנית
העבודה מופו כ  5000 -איש הנחשבים כמעצבי
דעת קהל והם מוזמנים על פי פילוח קבוצות
לסיורים אישים או קבוצתיים .הסיורים פרוסים
על כל יהודה ושומרון ומדגישים ארבעה מסרים
עיקריים :מורשת יהודית ,בטחון וגיאוגרפיה,
עוצמה התיישבותית בחינוך בתעשייה בחקלאות
ביוזמות ,והמימד האנושי .עד כה אנו רואים ברכה
במלאכתנו .האנשים שאליהם אנו פונים נענים
ברצון ובחיוב להזמנה ואף בעניין ובסקרנות
לבוא ולבקר .עד כה ערכה מנהלת ההסברה
סיורים ללמעלה מ  160 -אישים – חלקם בצורת
'אחד על אחד' וחלקם בקבוצות קטנות . .כמו
כן מתוכננות ונערכות מול קהלי היעד פעולות
נוספות להחדרת המסרים והעובדות המחזקות
את עמדתנו במפגשים ,פאנלים ,כנסים,
תדרוכים ,הרצאות ,העברת ניירות עמדה ועוד.

•

052-8903906
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הנפת נס האמונה – המשך מעמוד השער

בה ,כמה חמור לחתום על הסכם של ויתור
על חלק מחלקי ארץ-ישראל ,מי יודע איזה
עיכוב זה יכול לגרום לגאולתם של ישראל.
על כן אנו קוראים לממשלה מעומק לבנו
ובהירות הכרתנו שלא לחתום בשום אופן על
כל הסכם שיש בו ויתור ח"ו על איזה חלק
מארץ-ישראל ולמסור אותו ח"ו לאחרים.
עלינו לראות את הלחץ המופעל עלינו
כמבחן אלוקי הבוחן אותנו עד כמה נאמנים
אנו לארץ-ישראל ,לגאולת ישראל ולתורת
ישראל; עד כמה נשענים אנו על רבש"ע
ובוטחים בו .זהו נסיון שאנו יכולים לעמוד בו
ואם נעמוד בו נעלה מעלה במעלות גאולתנו.
תמיד בעת מבחן קשה לא כל הציבור

מסוגל לעמוד בו .אבל יחידים יכולים לעמוד
ולרומם את הכל .בזמן היוונים כאשר כפו את
ישראל להשתחוות לצלם הרבה לא עמדו
בנסיון ,עד שקם מתתיהו הכהן ובניו .מעטים
מול רבים ,חלשים נגד חזקים והצליחו ונצחו
מכיון שכל העם חיכה לאמיץ שירים את נס
האמונה.
גם היום כך הדבר .עם ישראל בתוכו מאמין,
עם ישראל בתוכו קשור לארץ-ישראל קשר
מוחלט ,קשר אלוקי .הוא מחכה שיקום
הגיבור אשר יניף את דגל האמונה והבטחון
בד' אלקי ישראל וגואלו ויעמוד איתן מול
הלחצים ולא ייכנע.
כל העם יתאחד סביבו בעוז ובגבורה לשוב

אל ארץ אבותינו לחדש ימינו כקדם לבנות
את בית המקדש ,לעבוד את ד' אלוקינו אלוקי
כל הארץ ולקרוא לכל העמים להכיר כי ד'
אלוקינו הוא ד' אחד עליון על כל הארץ.

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :מירי צחי
פרסום מודעות:

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

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בס”ד

ציבור החוקרים והמתעניינים מוזמן לכנס השנתי השישי בנושא

הספר והמדבר בארץ ישראל
ְ

שיערך ביום חמישי כה' כסלו התשע”א ,נר ראשון של חנוכה2/12/10 ,
במרכז סיור ולימוד סוסיא
 10:00 – 12:45מושב א'
יו”ר ד”ר דורון שר אבי

 14:15 – 16:00מושב ב'
יו”ר ד”ר בועז זיסו

ד”ר דוד עמית רשות העתיקות
”ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו - ”...מאגרי מים
ממלכתיים במדברה של ירושלים בתקופת הברזל
ד”ר בועז זיסו אוניברסיטת בר אילן
קבורה בארץ יהודה בשנים  70-136לספירה
ד”ר חיים בן דוד מכללת כנרת ,מכללת הרצוג
למשמעות תופעת קבוצות אבני המיל הרומיות
הבודדות בנגב ובאדום
יהודה גוברין מיתר
“ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים“...
 לזיהויו של ים סוף בגבול כנעןערן מאיר מדרשת הגולן חספין
חכמי הדרום בטבריה  -זוית חדשה
עודד לאוב אוניברסיטת בר אילן ,מכללת הרצוג
גלגל המזלות של סוסיא

ד”ר דורון שר אבי מכללת הרצוג
מנין הגיעו פליטים למערות נחל צאלים בסוף
מרד בר כוכבא
איתן קליין ,דביר רביב ,מורן חג'בי אוניברסיטת
בר אילן
חורבת בית עמרה – יישוב מימי מרד בר כוכבא
ד”ר יוסי בורדוביץ' רשות הטבע והגנים
היישוב הנוצרי בדרום הר חברון בתק' הביזאנטית
דניאל זמלר אוניברסיטת בן גוריון בנגב
כלים ושיטות למדידת מהירות זרימת מים
וחישוב ספיקות בנחלים מדבריים
ד”ר זאב זיוון אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יהודה אלמוג – חלוץ היה בחבל ים המלח

 12:45 – 14:15הפסקת צהריים
סיור למעוניינים
בעיירה היהודית הקדומה סוסיא

הסעות )ללא תשלום ,בהרשמה מראש ,מספר המקומות מוגבל(

 – 07:15תל אביב ,מסוף ארלוזורוב ,סבידור
 – 08:15ירושלים ,רחבת ”בניני האומה”
ארוחת צהריים )בתשלום( במקום.
כניסה לכנס –  ₪ 50לאדם.
כיבוד קל יוגש לבאי הכנס.

לברורים והרשמה
טל ,02-9963424 :פקס02-9961245 :
www.susya.org.il ,info@susya.org.il
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יהודה ליאון אשכנזי – חלק ב'
משה מאירסדורף

"בארץ
ישראל
החלום
החל
לקרום
עור וגידים
בתוך
המציאות
ההיסטורית"

ה

רב יהודה ליאון אשכנזי עמד
בראש בית הספר למנהיגות יהודית
באורסיי ומילא תפקידים מנהיגותיים
וחינוכיים שונים בקהילת יהודי צרפת .החל
משנת תשי"ז ( )1957השתתף בכנסים השנתיים
של האינטלקטואלים היהודים יחד עם עמנואל
לוינס ואנדרה נהר .שלושתם נחשבו למייסדי
ומובילי "אסכולת פריז למחשבת ישראל",
תנועת מחשבה אינטלקטואלית רוחנית
שקמה בצרפת לאחר השואה ושאיפתה הייתה
למצוא לשון תרבותית מודרנית ואקדמאית
באמצעותה תוכל להציג את תורת ישראל.
ישע שלנו 4

כתגובה לתהליכי התפוררות הזהות
היהודית בעקבות השואה ,ולתהליכי דור
התקומה ,עמד הרב אשכנזי לגשר בין
היהודים המרוחקים ממסורת היהדות
למורשתם על ידי חיבור בין המסורת היהודית
והמחשבה המערבית ובחינת קו התפר
ביניהם .בפילוסופיה ראה אמצעי להכרת
התורה ,ושאף להבהיר באמצעותה את מושגי
היסוד של היהדות שהבנתם התעמעמה
במשך הדורות ,ובכך לאפשר הבנה מעמיקה
של מסורת ישראל .כיוון שהיה תלמיד חכם
המושרש במקורות היהודיים ,ועם זאת בעל
ידע נרחב בעולם המחשבה המערבית ,היה
באפשרותו לשלב מקורות רבים ,שונים
ואף מנוגדים וליצור דרך חשיבה המתארת
ומסבירה תופעות קיומיות .בשיטתו המשיך
את הרמח"ל ,המהר"ל ,השל"ה הקדוש ,הרב
אליהו בן אמוזג ,ומאוחר יותר הרב אברהם
יצחק הכהן קוק והרב יהודה אשלג בעל
הסולם ,ובתוך כך יצר את תפיסתו העצמאית
והמקורית ,בה שאף להראות את חשיבותה
של המסורת היהודית וממדיה ,כפי שהיא
משתלבת בתרבות העולמית.
תורתו מציגה דרך מקורית להבנת
ההיסטוריה לאור התורה ,ובמיוחד לאור
הפרקים הבלתי נחקרים בחומש בראשית
המתארים את השתלשלות הדורות הראשונים
של האנושות .לפיה משמשת ההיסטוריה
במה לתהליך בירור והתפתחות ארוך וממושך
של הזהות האנושית ,דרך תהפוכות ונסיגות
מוסריות ,עד שתגיע באחרית הימים לרמה
המוסרית והתודעתית עליה רומזת התורה.
בשנים אלו גם הגיע הרב אשכנזי
לביקור בישראל שהותיר עליו רושם עצום,
אך לבקשת אביו חזר לאלג'יר להמשיך
בעשייתו" :בין השנים  ,1955 - 1954התחלתי
לארגן ביקורים בישראל לתלמידי אורסיי
ולאנשי אקדמיה ,ובמסגרת זו הגעתי לראשונה
לישראל .ההלם היה עצום :ראשית ,לראשונה
בחיי הרגשתי שאני בביתי שלי .שנית ,היהדות
קמה לתחייה .חזרנו להיות עם עברי .עם גילוי
המציאות הישראלית ,נחשפו בפני המימדים
המצומצמים של עבודתנו בצרפת .היה זה
חסר טעם לחשוב על תחיית הזהות היהודית

יהודי התפוצות אבל בישראל ,חיינו בעברית.
העברית שהייתה בפינו הייתה עברית רבנית
תורנית עתיקה .והנה גילינו שמה שהיה עבורנו
מסורת עתיקת ימין החל לחדור אל תוך המציאות
היום יומית של תקופתנו .מסורת זו ,הצטמצמה
בהתארכות הגלות לידי תקווה משיחית רדומה
ורחוקה מן המציאות .לפתע ,גילינו שבישראל
החלום החל לקרום עור וגידים בתוך המציאות
ההיסטורית .היה צורך בעוד זמן מה עד
שתובנה זו תהפוך למוחלטת ובלתי הפיכה".
בעקבות מלחמת ששת הימים עלה לארץ
ישראל וגר בירושלים .וכך כתב על המניעים:
" לקראת סוף שנות ה 50-היה בדעתי להוריש
לאחרים את המשימה שבה התחלתי ולעלות
לישראל אך האירועים באלג'יריה עכבו בעדי:
לבקשתו של אבי זצ"ל נקראתי לאלג'יריה
בכדי לעזור בארגון הקהילה לקראת הגירתה
לצרפת .הגעתם של אלו לצרפת החריף את
הצורך בבניית מערך חינוכי וקהילתי שכן
שום דבר בתהליך ההגירה לא נערך בצורה
מתוכננת והיהודים הללו התפזרו בכל רחבי
צרפת .בריאותו של אבי הייתה בכי רע באותם
הימים ושילוב זה של נסיבות עיכב את עלייתי
ארצה בעוד מספר שנים .ההלם המשמעותי
השני שחוויתי היה מלחמת ששת הימים .זה
היה הרגע שהחלטתי לעקור עצמי מן הגלות
ולעלות לארץ ישראל .העולם היהודי כולו
עקב בדאגה אחר ההתרחשויות של המלחמה
תוך חשש מציאותי מאוד להמשך קיומה של
מדינת ישראל .נוספה על כך גם העובדה שילדי
הלכו וגדלו ונוכחתי לדעת שהשתלבותם
במציאות הישראלית תקשה עליהם ככל
שתתאחר עלייתי לישראל .שלחתי את ילדי
לבית ספר יהודי ועבורם היה זה ברור שהם
חלק מעם ישראל .הם היוו חלק מהמציאות
היהודית של זמננו ולא רציתי שיאלצו
לחיות את הפיצול הנפשי שהיה מנת חלקנו".
הרב אשכנזי הקים את מכון מעיינות ומרכז
יאיר ללימודי יהדות וארץ-ישראל .כמו כן ,הוא
מסר שיעורים לתלמידי "מכון מאיר" לדוברי
צרפתית (בראשותו של הרב אטון) במשך שנים
רבות .הוא הפך למנהיג רוחני של רבים מיוצאי
צרפת בארץ ,אם כי המשיך לצאת באופן תדיר
גם לחוץ לארץ להרצות וללמד שם.

לראשונה בחיי הרגשתי שאני בביתי שלי .היהדות קמה
לתחייה .חזרנו להיות עם עברי .עם גילוי המציאות
הישראלית ,נחשפו בפני המימדים המצומצמים של
עבודתנו בצרפת .היה זה חסר טעם לחשוב על תחיית
הזהות היהודית בכל שפה מלבד בשפת הקודש .היה משהו
שלא היה יכול להתקיים אלא בעולם עברי של ממש
בכל שפה מלבד בשפת הקודש .היה משהו
שלא היה יכול להתקיים אלא בעולם עברי
של ממש .יכולנו לעבוד בשפות זרות בשביל

הרב אשכנזי כתב גם ספרים רבים ביניהם:
'עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו'' ,תקופת
העומר סוד העברי  -יסודות האמונה לאור

"גבורת אמת תימצא רק במקום
שאור אלוקים שרוי שם"
(מגד ירחים כסליו)

פסוקי התורה'' ,מספד למשיח'' ,סוד לשון
הקודש'' ,סוד מדרש התולדות' ו'מדרש בסוד
ההפכים'  -מאמרים על זהות עברית-מוסרית.
מלבד השפעתו הרבה על יהדות צרפת
שהיוותה גורם מעודד לגלי העליה מצרפת,
העמיד הרב אשכנזי תלמידים רבים שהמשיכו
בתפקידי השפעה בציונות הדתית ,ברבנות,
בחינוך ובאקדמיה ,ביניהם :הרב שלמה אבינר,

הרב יהושע צוקרמן ,הרב אליהו זיני ,הרב אורי
שרקי ,הרב דוד בן-עזרא ,הרב יוסף אטון.
בעוד ש"כמעט ואין יהודי צרפתי שאינו
מכיר את שמו" ,תורתו נותרה עלומה בקרב
הציבור הישראלי דובר העברית בשל מחסום
השפה ,כיוון שנמסרה רובה ככולה בצרפתית.
הרב יהודה ליאון אשכנזי' ,מניטו' ,נפטר
בירושלים בט' בחשוון תשנ"ז )1996( ,והוא

מנשה
טל
מקום שווה לגור
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בן .74
לאחר פטירתו החלה תורתו להתפרסם
בעברית על ידי מכון מניטו והחלה התעניינות
בכתביו ובהגותו בקרב הציבור הישראלי .בנוסף
הקימו כמה מתלמידיו מסגרות של לימודי
תורה על שמו כגון :בית המדרש הבינתחומי
"חמדת יהודה" בבקעת הירדן ,ומוסדות "נוצר
חסד ליהודה" בירושלים.
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סיפורו של מקום

העץ ,ההר

משה רוזנבוים
ראש מועצת בית אל

ג'בל ע'רטיס ,צילום :גדעון שרון

והחלום

ל

פני כ 3,700-שנים התרחש בבית-
אל אירוע מכונן בתולדות האומה.
על משטח סלע רחב הנמצא
בפסגת ההר שבבית-אל ,חלם יעקב אבינו
את חלומו המופלא על הסולם המחבר
שמים וארץ ועל מלאכי האלוקים שעולים
ויורדים בו ,וגם קיבל הבטחה מהקב"ה:
"כי לזרעך נתתי את הארץ הזאת".
כשעלינו לקרקע לפני  33שנים (כ'
חשוון תשל"ח) והקמנו את בית-אל ,היינו
כחולמים את חלומו של יעקב אבינו אבל
את ההר טרם מצאנו .בשנת תשמ"א הגיע
לבית אל חוקר א"י הנודע ,הפרופסור זאב
וילנאי .כשעלה וילנאי להר וראה את משטח
הסלע הלבן ,השתטח בהתרגשות על פניו,

נשק לסלע וקבע כי כאן התגלה ה' ליעקב.
[הכתוב גם מספר כי כאן ,תחת האלון,
נקברה דבורה מינקת רבקה אשר היתה
בדרכה לחרן על מנת להחזיר את יעקב
ארצה כנען .וממנה יעקב אבינו מתבשר כי
רבקה אמו מתה ולכן הוא קורא לעץ האלון
"אלון בכות"].
גם בבית-אל בדומה להר הבית ,מערת
המכפלה וקבר יוסף שמרו המוסלמים
על המקום המקודש ובנו במקום מבנה
גדול ובתוכו קבר שייח' ובית תפילה .על יד
המבנה השתמר עץ אלון-תולע ישיש אשר
גילו מוערך ע"י החוקרים בכ 1,000 -שנה
והוא העתיק מסוגו בארץ .במרחק של
כ 30 -מטרים צפונה ,עומד עץ עוזרר בעל

גזע רחב במיוחד וגם הוא העתיק מסוגו
בארץ.
"כי כימי העץ ימי עמי" אמר ישעיהו
בנבואתו (ס"ה ,כ"ב) .אלף שנותיו של
האלון העתיק מעידות כאלף עדים
למתבוננים בשורשי ההיסטוריה כי לנו
הארץ ,כהבטחת הקב"ה לאבותינו ורק לנו
היא מתמסרת כאישה לבעלה ,ומחדשת
ימיה כקדם ,כדברי ישעיהו הנביא" :כאלה
וכאלון אשר בשלכת מצבת בם ,זרע קודש
מצבתה" (ו' ,י"ג) .אנחנו נמשיך להכות
שורשים ,לגדול ולצמוח ובעז"ה תתקיים
בנו נבואתו של עמוס" :ונטעתים על
אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם
אשר נתתי להם ,אמר ה' אלוקיך".

שבת בית אל

פרשת ויצא

•
הישוב הגדול והוותיק בחבל בנימין חוגג השנה  33שנים להקמתו

ישע שלנו 6

בשבת פרשת "ויצא"-אנו מציינים את העלייה לקרקע-פרשה בה מתגלה הקב"ה ליעקב בבית אל -היא "שער השמים"
ומבטיח לו את הארץ ואת הקמת עם ישראל" .הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך ופרצת ימה וקדמה וצפונה
ונגבה" .בשבת מיוחדת זו מתארח ביישוב החזן העולמי הרב חיים אדלר ומקהלת החזנים "זמרת י-ה" שיתפללו וישירו-
בערב שבת בבית הכנסת "אברהם אוהבי" ובשבת בבוקר בבית הכנסת המרכזי בשכונה א' .בליל שבת –לאחר סעודת
השבת-יתקיים עונג שבת מרכזי באולם הפיס ובשבת אחה"צ תתקיים סעודה שלישית ומלוה מלכה במהלכן -הרב חיים
אדלר והמקהלה ינעימו לציבור לנו שירים וניגונים מהחסידויות השונות .במשך השבת נקיים "בתים פתוחים" לקהל
הרחב .בתים רבים ,מיוחדים ומעניינים יפתחו את דלתותיהם לציבור החברים והמשפחות,למפגשי חברים בהם יספרו
את סיפורם המעניין בהתיישבות ,בעליה ,בפעילות מיוחדת ועוד...נוער בית אל ייפגש בערב השבת ובמהלך יום השבת
לסדרת שיחות ודיונים עם הדמויות המרתקות הרב-דניאל עשור ואוהד שוורץ ,שיתארחו במשך השבת .את השבת
נחתום בהקרנת הבכורה של הסרט המרגש "בית אל -החלום שהתגשם" מאת ד"ר חגי בן ארצי ,תושב המקום.
כל האירועים בהפקת מתנ"ס בית אל ובתמיכת האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך.

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :יוסף טרומפלדור.

שמות הילדים הזוכים :אורי חיים קלף ,ירושלים  משה שבבו,
אשדוד  יעקב רבני ,אשדוד

זהה את ה

דמות
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חדשותיש"ע

שר התחבורה
ישראל כץ
בביקור
בשומרון:
"חייבים לבנות
בכל מקום,
ובמיוחד
ביהודה
ושומרון"

התחבורה
שר
חנך כיכר במחלף
השומרון'
'שער
והורה במהלך הסיור
להקים כיכר בכניסה

לשערי תקוה.
שר התחבורה ישראל כץ חנך השבוע
בטקס רב משתתפים את הכיכר
במחלף "שער השומרון" ,המשרתת
את תושבי הישובים שערי תקוה ,עץ
אפרים ,אורנית ואלקנה.
מוקדם יותר סייר השר כץ בישוב
שערי תקוה ,מלווה בראש המועצה
האזורית שומרון גרשון מסיקה ,מנכ"ל
המועצה אשר פאהן ויו"ר ועד הישוב
גדעון עידן .נציגי התושבים הציגו בפניו
את הצורך בהסדרת התנועה בכביש
אלקנה-שערי תקוה-אורנית ,עקב ריבוי
התאונות והצורך הבטיחותי במקום.
השר הסכים כי אכן יש לפעול
להסדרת התנועה ולהקמת כיכר
ביציאה מהישוב שערי תקוה בהקדם.
השר וראש מועצת שומרון המשיכו
לטקס חנוכת הכיכר במחלף "שער
השומרון" ,בו השתתפו גם יו"ר מע"צ

מיכה גולדמן ,ראש מועצת אורנית
שלומי לנגר ,ראש מועצת אלקנה צדוק
זהוראי ויו"ר ועד הישוב שערי תקוה
גדעון עידן.
שר התחבורה ישראל כץ אמר בטקס:
"הכיכר אותה אנו חונכים היום היא
דוגמא לפרוייקט תחבורה שמחזק את
איכות החיים של התושבים ,במועצה
האזורית שומרון ,במועצה המקומית
אורנית ובמועצה המקומית אלקנה.
המדיניות שלנו היא השקעה וחיזוק
הפריפריה בעשיה ובצמיחה".
השר כץ יצא כנגד אפליית תושבי
השומרון לרעה ,והצהיר" :צריך שיהיה
שיוויון ,התושבים כאן צריכים לקבל מה
שכל אזרח מקבל .אני מאחל לכולנו
בהצלחה בהמשך חיזוק הארץ הזאת.
אנו חייבים לבנות בכל מקום ,ובמיוחד
ביהודה ושומרון ,דווקא על רקע כרסום
שמנסים לחולל במעמד האזור" .שר
התחבורה פנה אל ראשי המועצות
שהשתתפו בטקס ואמר להם" :אני
עומד לעזרתכם".
יו"ר החברה הלאומית לדרכים
(מע"צ) ,מיכה גולדמן ,סיפר על
התכניות להקמת הכיכר בדחיפת ראש
המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
וראש המועצה המקומית אורנית
לשעבר צביקה מה יפית.
גולדמן סיפר על שר התחבורה
לשעבר חיים לנדאו ז"ל שכביש חוצה
שומרון קרוי על שמו .לקול מחיאות
הכפים של המשתתפים אמר גולדמן,
לשעבר סגן שר החינוך בממשלת רבין
מטעם מפלגת
העבודה ,כי ללא
לדעות
קשר
שונות יש לתת
לאזור השומרון
את
בהחלט
כל ההשקעות
שמגיעות לו.
בסיום הטקס
מנכ"ל
הגיש
שערי
הישוב
חיימון
תקוה
בלומנפלד
לשר שי בשם
התושבים לאות
הטקס
תודה.
נחתם בגזירת
הסרט ובשירת
התקוה.

•

איזה הצגות לא לראות

בעקבות חרם האומנים האריאל ,יצאה
השבוע תנועת ישראל שלי בקטלוג
הצגות ייחודי :איזה הצגות לא לראות
(ואיזה כן).

ĕĜđĕĢĐ ĎđĘĔģĐ

ĎđĘĔģĐ
ĕĜđĕĢĐ

Ę

ěđĤĔČĦ

הקטלוג ,המעוצב בצורת הקטלוגים
הקלאסיים של הקאמרי והבימה ,מכיל את
כל ההצגות שיופיעו בחודשיים הקרובים ,כולל
מיקומם ,התאריך ושעת ההצגה.
בקטלוג ,שנקרא בשם "הקטלוג הציוני
לתאטרון" ,מופיעה לצד כל הצגה סימון אדום
ב ,X-לכזו בה אומנים סרבנים משתתפים בה,
והצגות אחרות ב ,V-כאלה שבהם לא ביצעו
אומנים אפליה בין הופעות בחלקי ארץ שונים.
בתנועת "ישראל שלי" מתכוונים לחלק את
ההצגות למנויים בכניסה לתאטראות ובנוסף
לאפשר הורדה של הקטלוג מאתר ישראל
שלי www.myisrael.org.il
איילת שקד ,יו"ר ישראל שלי מסרה כי:
"לאחר שהיכל התרבות הרוויח יחסי ציבור
כתוצאה מהפרסום הנדיב של האומנים,
כעת החלטנו לעשות גם לאומנים הסרבנים
יחסי ציבור ,ולהזכיר לציבור באילו הצגות הם
משתתפים.
כבר לפי התגובות ,שחקן כמו איתי טיראן
שמצד אחד לא משרת בצבא אבל מצד שני
מחרים את תושבי אריאל שמשרתים בצבא
ומגינים עליו בגופם ,יקבל את הכבוד שהוא
ראוי לו כתוצאה מהקטלוג שלנו".

•
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כנס הספר והמדבר השישי
ציבור החוקרים והמתעניינים מוזמן לכנס
הספר והמדבר
השנתי השישי בנושא ְ
בארץ ישראל שיערך ביום חמישי כה' כסלו
התשע"א ,נר ראשון של חנוכה2/12/10 ,
במרכז סיור ולימוד סוסיא.
הסעות (ללא תשלום ,בהרשמה מראש,
מספר המקומות מוגבל).
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BLACKBBERY BOLD 9000
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 – 07:15תל אביב ,מסוף ארלוזורוב ,סבידור
 – 08:15ירושלים  ,רחבת "בניני האומה" ארוחת
צהריים (בתשלום ) במקום .
כניסה לכנס –  ₪ 50לאדם  .כיבוד קל יוגש לבאי
הכנס .לברורים והרשמה :טל,02-9963424 :
פקס.02-9961245 :
info@susya.org.il ,www.susya.org.il
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