ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:05
תל אביב 16:20
16:08
חיפה
16:11
חברון
16:09
שכם
16:21
ב"ש

17:21
17:22
17:20
17:22
17:20
17:23

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 226טבת תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה
רבי שמואל הלר

חיבת הארץ

ירמיהו בענתות
סיפורו של מקום

ראשי מועצת יש"ע בסיור באתרי הקבע של מגורשי גוף קטיף ,השבוע

למרות הכל ,ההקפאה נמשכת

2
4
6

יש " עמדה

"הקפאת הבניה הגיעה לסיומה לפני
מס' חודשים ,אך יש מי שלא מפנים זאת.
המציאות בפועל היא ששר הביטחון יוצר לו
מדיניות הקפאה משלו ,מנוגדת למדניות
הממשלה והתוצאה היא שההקפאה דה
פקטו נמשכת במלוא עוזה ומדיניות שר
הביטחון מיושמת על-ידי פקידי המינהל
האזרחי באופן מלא .הבניה הפלסטינית
נמשכת באין מפריע .תושבי הישובים שלנו
לא מבינים מדוע אנחנו לא בונים .הציבור
הכללי לא יודע ,לא מבין שההקפאה דה
פקטו נמשכת .אדוני ראש הממשלה,
מצוקת הדיור בארץ הולכת וגוברת ,מחירי
הדיור עולים במאות אחוזים ,והממשלה
ממשיכה להקפיא את הבניה ביהודה
ושומרון .מכתב גלוי לראש הממשלה
מראש המועצה המקומית קרני שומרון
וחבר הנהלת מועצת יש"ע ,הרצל בן ארי.

על הפרשה שמות

ד"ר אלי י .שוסהיים  -יו"ר אגודת "אפרת" לעידוד הילודה בעם היהודי

ב

"הקטון יהיה לאלף"

תחילת פרשתנו מצוינים בני ישראל
היורדים מצרימה .ברשימה זו סמוך
בנימין ,בן הזקונים של רחל אמנו (סוף
פסוק ב') ,לדן ,בנה של בלהה שפחת רחל (תחילת
פסוק ג) .אין זו הפעם הראשונה בה נסמכו
השניים זה לזה .כך היה גם בפרשת ויגש.
סמיכות נוספת בין שני השבטים הללו
מוצאים בספר בראשית (מ"ו) ,שם נכתבו
בתחילה שמות ותולדות השבטים שיורדים
למצרים ,ובנוסף מונה התורה את צאצאיהם
של שבטי ישראל .כאשר מסתכלים באותו
מניין ,ניתן לראות שסמיכות שבט בנימין
ושבט דן מדגישה בצורה בולטת את הערכים
המספריים הקיצוניים של הצאצאים .מניין
צאצאי שבט בנימין מראה את המספר הגבוה
ביותר של הצאצאים -עשרה ,ואילו מספר

הצאצאים של שבט דן מציין את המספר הנמוך
ביותר-צאצא אחד הנקרא בשם "חושים".
אותו חושים מתואר במסכת סוטה (י"ג) בזמן
שהשבטים הגיעו למערת המכפלה ונתכוונו
לקבור את אביהם ,בא עשו וערער על בעלות
המערה .תוך כדי דין ודברים ביניהם חושים
שהיה חרש לא הבין מדוע מתמהמהים
בקבורתו של יעקב ,ולאחר שהבין במה
מדובר כעס וכאב את ביזיונו של יעקב סבו,
עד שהכה במקל את עשו והרגו.
בהמשך ,בספר במדבר ,במפקד העם
הראשון לאחר יציאת מצרים המתרחש
כ 212-שנים לאחר מפקד השבטים בפרשת
שמות ,מוצאים שוב את הסמיכות בין שבט
בנימין לשבט דן .מניין הצאצאים של שבט דן
שכאמור התחיל מאותו צאצא בודד וחרש-

» עמוד 2

» המשך בעמוד 3

זה הזמן לירושלים  -מכרז
ההרשמה לשלב א' בפרויקט ארנונה פארק בירושלים מסתיימת ב  ,31/12/10כ“ד טבת תשע“א.
הזדמנות לרכוש זכויות בניה במסגרת קבוצת רכישה בשכונת ארנונה הותיקה בירושלים ,עבור  20יחידות.
הזכויות הנותרות יוצעו למכרז ב  ,30/12/10כ“ג טבת תשע“א .זכויות אלו ייוחדו למבחר יחידות ,לדירות  4-5חדרים ,דירות גן ומיני פנטהאוזים.
מחיר מינימום ₪ 4,000 :כולל מע“מ למ"ר )פלדלת  (10% +מחיר בניה משוער בפרויקט ₪ 7,000 :כולל מע“מ למ“ר.
המכרז יתקיים בבנק מזרחי טפחות ברח‘ הלני המלכה  ,9ירושלים ,ביום חמישי  ,30/12/10כ“ד טבת תשע“א ,בשעה .20:00
ההשתתפות במכרז מותנת בהרשמה מוקדמת במשרדי הקבוצה ,בנין שערי העיר ,קומה  ,8רחוב יפו  ,216ירושלים.
המכרז בפיקוח עורך דין ורואה חשבון .בנק מזרחי טפחות יעמיד תנאי מימון מיוחדים למצטרפים.
)(* 374242
נ ה
ו
א ר נ
פרטים אודות הפרויקט :משרד :בנין שערי העיר ,קומה  | 8רחוב יפו  ,216ירושלים | www.kvutzatsivan.co.il
03-5115443

יש"עמדה

למרות הכל ,ההקפאה נמשכת

לפני ימים אחדים הודיעה
ארצות הברית כי כשלו
המאמצים לחידוש הקפאת
הבנייה .ההבטחות ,הדיבורים,
וההדלפות על כביכול עסקה
מתגבשת התבררו לא יותר
מהמחאה ללא כיסוי ,וכאשר
התברר לחברי הממשלה
וגם לעומד בראשה שלמרות
הרמיזות וההבטחות – חוץ
מדיבורים באוויר הם לא יקבלו דבר תמורת
הקפאה נוספת הבינו הצדדים כי הקפאת
הבנייה לא תחודש .בהתיישבות יש מי
שנשמו לרווחה ,יש אפילו מי שהתחילו או
המשיכו לבנות אך דווקא במקומות רבים
ביש"ע ,ביישובים העירוניים שבהם ישנם
מאסה גדולה וקריטית של מכרזים להקמת
מאות יחידות דיור חדשות – ההקפאה
נמשכת גם בימים אלו .הסיבה :מכרזים אלו
אשר מוכנים לשיווק על ידי משרד השיכון
ממתינים לאישור שר הביטחון אשר מונע את
פירסומם מסיבות פוליטיות .סיום אמיתי של
ההקפאה משמעו – מתן אישורים להמשך
הבנייה וההתפתחות בבנייה העירונית ביהודה
ושומרון ,אשר סובלת מהיצע נמוך על רקע
ביקושים הולכים וגוברים .חשוב לזכור שערי
ויישובי יהודה ושומרון הם גם עתודות הדיור
של איזור גוש דן .להקפאת הבנייה – מעבר
למשמעות הערכית חינוכית והמדינית – יש
גם משמעות כלכלית על מחירי הנדל"ן
ההולכים ומאמירים בישראל.
השבוע ,על רקע הדברים ,שיגר ראש
המועצה המקומית קרני שומרון וחבר
הנהלת מועצת יש"ע ,הרצל בן ארי ,מכתב
גלוי לראש הממשלה בנימין נתניהו .במכתב
קורא לו בן ארי – להפקיע את סמכויות אישור
הבניה מידיו של שר הביטחון ולהעביר אותן
לעדת שרים לענייני התיישבות שתוקם אשר
תדון בצורה אחראית ועניינית בסוגיה .בחרנו
במדור יש עמדה להביא את מכתבו:

לכבוד
ח"כ בנימין נתניהו
ראש ממשלת ישראל
ירושלים
א.נ .שלום רב,
הנדון :הפקעת סמכויות התכנון והבניה ביו"ש משר הביטחון
י"ג טבת תשע"א

לכבוד

 20דצמבר 2010
בנימין נתניהו
ביישובים
תשומת ליבך ל"נעשה בשטח" בנושא התכנון והבניה
ח"כאת
ברצוני להסב
ראש ממשלת ישראל
ביו"ש.
היהודיים ירושלים
ישנן ביו"ש רשויות מקומיות רבות אשר מלוא עתודת הקרקעות שלהן היא תחת
שלום רב,
ניהולו של א.נ.
מקרקעי ישראל .לרוב הם נקראים "היישובים העירוניים",
מנהל
הנדון :הפקעת סמכויות התכנון והבניה ביו"ש משר הביטחון
כדוגמת :אריאל ,אפרת ,קרני שומרון ,אלפי מנשה ,מעלה אדומים ,ביתר עילית
ופרסום
ישראל
מקרקעי
אישור
נדרש
אלו
ביישובים
לבנות
ביישובים
והבניה
מנהל התכנון
של בנושא
בשטח"
ל"נעשה
ליבך
תשומת
להסב את
ועוד ...בכדיברצוני
היהודיים
ביו"ש.הגיעה לסיומה לפני מס' חודשים ,אך יש מי שלא מפנים
הבניה
למכרז .הקפאת
ישנן ביו"ש רשויות מקומיות רבות אשר מלוא עתודת הקרקעות שלהן היא תחת
זאת.
ניהולו של מנהל מקרקעי ישראל .לרוב הם נקראים "היישובים העירוניים" ,כדוגמת:
מנוגדת
הקפאה
יוצר לו
בפועל היא
משלו,בכדי
עילית ועוד...
מדיניות ביתר
מעלה אדומים,
הביטחון מנשה,
ששרשומרון ,אלפי
אפרת ,קרני
המציאות אריאל,
ופרסום
דהישראל
מקרקעי
אישור של מנהל
ביישובים אלו
למדניות לבנות
הקפאת עוזה
למכרז.במלוא
נמשכת
פקטו
שההקפאה
נדרשהיא
והתוצאה
הממשלה
הבניה הגיעה לסיומה לפני מס' חודשים ,אך יש מי שלא מפנים זאת.
מלא.
באופן
האזרחי
המינהל
פקידי
ע"י
מיושמת
הביטחון
ומדיניות שר
המציאות בפועל היא ששר הביטחון יוצר לו מדיניות הקפאה משלו ,מנוגדת למדניות
מפריע.
באין
נמשכת
הפלסטינית
הבניה
כי
חשוב לצייןהממשלה והתוצאה היא שההקפאה דה פקטו נמשכת במלוא עוזה ומדיניות שר
בפועלמלא.
האזרחי באופן
המינהל
ע"י פקידי
הביטחון מיושמת
בקרני שומרון הינו בלתי
מוקפאת
להיות
ממשיכה
המצב בו הבניה
חשוב לציין כי הבניה הפלסטינית נמשכת באין מפריע.
נסבל!!!
המצב בו הבניה ממשיכה להיות מוקפאת בפועל בקרני שומרון הינו בלתי נסבל!!!
העירוניות.
הרשויות
יותראובכל
פחות
הרשויות העירוניות.
יתריתר
יותר בכל
אופחות
דומה
המצב דומההמצב
יודע,לא
הציבורהכללי לא
בונים .הציבור
אנחנו
מדועמדוע
מבינים
לאשלנו לא
הישובים
יודע,לא
הכללי לא
לאלאבונים.
אנחנו
מבינים
תושבי שלנו
תושבי הישובים
מבין שההקפאה דה פקטו נמשכת.
נמשכת.
פקטו
דה
שההקפאה
מבין
אדוני ראש הממשלה  ,מצוקת הדיור בארץ הולכת וגוברת ,מחירי הדיור עולים במאות
ושומרון.מחירי הדיור עולים
ביהודהוגוברת,
הולכת
בארץ
הדיור
מצוקת
,
הממשלה
ראש
אדוני
אחוזים ,והממשלה ממשיכה להקפיא את הבניה
ולהקים
הביטחון
הבניהשל שר
ביו"ש מידיו
סמכויות הבניה
להפקיע את
קורא לך
אני
ושומרון.
ביהודה
להקפיא את
ממשיכה
והממשלה
אחוזים,
במאות
הביטחוןלבניה
הממשלה באשר
מדיניות
ביו"שאת
הבניה ותיישם
סמכויותאשר תדון
את התיישבות
לענייני
ועדה שרים
ולהקים
של שר
מידיו
להפקיע
לך
קורא
אני
היהודית ביו"ש ותקדם בניה לטובת כלל אזרחי ישראל .
ועדה שרים לענייני התיישבות אשר תדון ותיישם את מדיניות הממשלה באשר
אזרחי ישראל  .בברכה,
					
לבניה היהודית ביו"ש ותקדם בניה לטובת כלל

הרצל בן ארי
					
ראש המועצה
					
העתקים:
בברכה,
						
						
שרי הממשלה
מר דני דיין – יו"ר מועצת יש"ע
הרצל בן ארי
						
העתקים :ראשי רשויות ביו"ש
ראש המועצה
						

							
שרי הממשלה
מר דני דיין – יו"ר מועצת יש"ע
ראשי רשויות ביו"ש
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"הקטון יהיה לאלף"

המשך מעמוד השער

חושים ,מונה באותו זמן  62,700נפשות ,המניין
השני בגודלו בישראל .לפי סברא פשוטה
מניין הצאצאים שהיינו אמורים לקרוא
במניין צאצאי שבט בנימין אמור היה להיות
בכעשרה סדרי גודל יותר ממניין צאצאי דן,
שהרי לבנימין היו בתחילה עשרה צאצאים.
אך ,למרבה הפלא קוראים אנו שמניין צאצאי
בנימין הוא  35,400בלבד .כלומר לא זו בלבד
שהמניין אינו גדול ממניין דן כמצופה לפי
יחס הבנים ,אלא שהוא אף קטן ממנו בצורה
משמעותית ביותר.
ניתן ללמוד מסמיכות מרתקת זו ,ומן המניין
של השבטים לקח לדורות.
סברת העולם היא שילד בעל מום כלשהוא
לא יוכל לתפקד בצורה טובה ,וניתן לפקפק

אם קיים ערך לחייו .הדברים אמורים בעיקר
בבדיקות טרום-לידתיות שבהן לעיתים
עולה חשש שהילד שייולד יהיה בעל מום,
חשש אשר גורם לייאוש מצד ההורים ואפילו
למחשבות על הפסקת ההריון .דן בן יעקב
ובעיקר בנו חושים ,מלמדים אותנו שלא כך
הדבר .דן אשר הוליד את חושים וגידל אותו
במסירות על אף מגבלת החרשות שלו ,ידע
שדינו של חושים הוא כשל כל ילד "נורמלי"
אחר .ואכן ,חושים שגילה בקבורתו של יעקב
עצמה ,תעוזה ומסירות נפש ,הוכיח בתולדותיו
שאין במומו לפגוע בהמשך קיומו של שבט
מישראל ,ושושלתו אף מוצלחת ומפוארת
יותר משאר השבטים על אף נתוני הפתיחה
הנמוכים שלו ,וכפי שאמרו חז"ל מנפש אחת

נוצר עולם ומלואו.
מהאמור ,עלינו ללמוד ולהפנים כי כל ילד
הוא מתנה גדולה מאין כמוה ,ואין ביכולתנו
להעריך את תולדותיו ,פירותיו ,ומעשיו
של ילד אפילו שמדובר בילד בעל מום כפי
שמלמדת אותנו התורה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי שמואל הלר
משה מאירסדורף

"להיאבק על מקומה המרכזי של
ארץ-ישראל בסדר היום היהודי"

ה

רב שמואל הלר נולד בשנת תקס"ג
( )1803בזלוצ'וב שבגליציה ,היה
מנהיגה של הקהילה האשכנזית
בצפת במשך למעלה מארבעים שנה ,פוסק
ומורה ומרפא .נצר לרב יום-טוב ליפמן הלר.
טרם עלייתה של משפחתו ארצה ,נחשב
סבו ,הרב אברהם פרץ ,לאחד ממקורבי החוזה
מלובלין ועובדה זו זימנה גם לנכדו מפגשים
עם החוזה  -רבי יעקב יצחק הורוביץ ,אשר
הטביעו בשמואל הלר הילד חותם עמוק.

לפטירתו .מעגלי חייו ופעליו שזורים בהווי
החסידי ,המזרח-אירופאי ,ממנו הגיע;
במערכות היחסים התוך-צפתיים (חצרות
החסידים ,ספרדים–אשכנזים ,קשרים עם
החברה הלא–יהודית כגון :האוכלוסייה
הערבית ,השלטונות העות'מאנים ,הקונסולים
הזרים); בקשרי צפת עם ריכוזים יהודיים
אחרים בארץ-ישראל; במארג הקשרים של
צפת עם התפוצה היהודית ועם אפוטרופוסי
היישוב היהודי.

הרב הלר היה למנהיג שצמח מתוך קהילתו ולא "הוצנח"
מהגולה; הוא השכיל להתערות במהירות בארץ ישראל,
ללמוד עברית על בוריה ,ללמוד ערבית ולנהל דיאלוג פורה
עם תושבי צפת וסביבותיה ,שהיו במרביתם ערבים ,לאמץ
לעצמו חלק ממנהגיהם וגינוניהם ,להכיר היטב את צמחיית
ארץ ישראל ולעשות בה שימוש רפואי כמרפא אלטרנטיבי,
ועוד .הלר היה מודל חדש לרב "ילידי" ,בן הארץ.
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התמונה בחסות " "My Tzadik

משפחת הלר השתייכה לקבוצת חסידים
שהיסוד האידיאולוגי היה בין מניעיה
המרכזיים לעלייה לארץ ישראל .שלושה
דורות של בני המשפחה המורחבת הגיעו
והתיישבו בצפת ובטבריה ,כנראה בין השנים
 .-1814 1812המשפחה נמנתה על העילית
הלמדנית של מזרח אירופה ,ובהגיעם לארץ
הצטרפו לתשתית החברתית-כלכלית
שגובשה על ידי הקבוצות המאורגנות של
העולים שהגיעו לפניהם .עד מהרה השתלבה
המשפחה בחיי הקהילה הצפתית ,והייתה
לחלק מהנהגתה.
שמואל הלר היה ילד בבואו לצפת .הוא
התמיד בלימודי קודש אך בבגרותו גם שימש
כשוחט לפרנסתו ,עיסוק שחדל לעסוק בו
לאחר פגיעה אנושה בידו ,ברעש האדמה
הגדול שפקד את צפת ב .1837-באסון זה
איבד הרב הלר את רעייתו ושלושת ילדיהם.
כעבור זמן קצר נישא למלכה לבית ברבש-
הלפרין ועימה הקים משפחה חדשה.
בדומה לסבו ולאביו ,הצטרף הלר עם
בגרותו לחוגי ההנהגה ותפס מקום מרכזי
ביותר בהנהגת הקהילה היהודית בצפת.
תחילה ,כמקורב לאותם אישים שהנהיגו
את הקהילה ולאחר מותו של רבו ר' אברהם
דב מאוורוטש בשנת  ,1840היה ר' שמואל
הלר לדמות המובילה בהנהגת היישוב עד

עשייתו הציבורית וקווי המתאר של דמותו,
חושפים דמות שונה בתכלית מהסטריאוטיפ
המקובל של רב מ"היישוב הישן" .הרב הלר
היה למנהיג שצמח מתוך קהילתו ולא "הוצנח"
מהגולה; הוא השכיל להתערות במהירות
בארץ ישראל ,ללמוד עברית על בוריה ,ללמוד
ערבית ולנהל דיאלוג פורה עם תושבי צפת
וסביבותיה ,שהיו במרביתם ערבים ,לאמץ
לעצמו חלק ממנהגיהם וגינוניהם ,להכיר
היטב את צמחיית ארץ ישראל ולעשות בה
שימוש רפואי כמרפא אלטרנטיבי ,ועוד .הלר
היה מודל חדש לרב "ילידי" ,בן הארץ.
ר' שמואל הלר קיבל את הנהגת הקהילה
האשכנזית בצפת כשהעיר מוכה ומדולדלת
בעקבות אסונות טבע וזעזועים פוליטיים
וצבאיים ,שהתרחשו במהלך שנות השלושים
של המאה ה .19-לאורך שנות מנהיגותו ניסה
לבנות דגם חדשני של חברה דתית-למדנית
מחד ,המסוגלת בדרכים יצרניות לקיים את
עצמה באופן עצמאי ,מאידך .הכרעותיו
המרתקות הנוגעות לאופי החברה היהודית
המתעצבת בצפת ,בשאלות דוגמת אמצעי
הקיום ,אופי החינוך ,שרותי רפואה ,סדרי
מינהל ,אורחות החיים ,מעמדה של א"י בעולם
היהודי ,עוררו ויכוח ציבורי נוקב והיו לזירת
התגוששות בין תפיסות עולם שונות.
ר' שמואל הלר ניסה להוביל בצפת,

בתחומים אלה ,מהלך לבניית חברה אולטרה-
אורתודוקסית בעלת אופי ארץ-ישראלי
ייחודי .מהלכיו התאפיינו בהקפדה יתרה על
קיום המסגרות הדתיות-שמרניות והידוק
מוסרותיהם לבל יחדרו הלכי רוח זרים ,תוך
חיפוש פתרונות לבעיות שהמציאות הארץ-
ישראלית הצמיחה ,שיאפשרו המשך קיום
תקין לחברה יהודית מתבדלת .להכרעותיו
בתחומים אלה היו השלכות כבדות משקל
בקביעת אופייה של הקהילה והעיר בכלל.
דוגמה מובהקת היא תמיכתו בניסיונות
למציאת פרנסה בהתיישבות חקלאית
בסביבות צפת ,וכן דבקותו בשפה העברית,
וזאת שנים לפני עשייתו של אליעזר בן-
יהודה בירושלים .במובנים אלה ,הקדים הרב
הלר את זמנו.
התנהלותו בתחום הבריאות הייתה
מעניינת ומורכבת .כמרפא ,בעל ידע מקיף
בכל רזי צמחיית הארץ ,השכיל להכיר
במגבלות הרפואה המסורתית .הוא טרח כל
העת להמציא שירות רפואי מדעי לקהילה,
בתנאי שלא יאיים על מרקם החיים ,כפי
שרואה אותם האולטרה-אורתודוקסיה
הארץ-ישראלית .כיוון שלרוב לא הצליח
בכך ,נשאר נטל הטיפול עליו ועל שכמותו .את
יכולותיו כמרפא 'אלטרנטיבי' העמיד לרשות
בני קהילתו ועשה בהם שימוש לטובת טיפוח
יחסי שכנות נאותים עם בני הארץ הלא-
יהודים.
מעורבותו והתמצאותו של הלר בהוויית
ארץ-ישראל הפכו אותו ל"כתובת" של פוסקי
הלכה מחו"ל ,כשאלה נדרשו לעצה בעניינים
הנוגעים לחיים בארץ .בחלק מפסיקותיו ניתן

לראות מגמה להיאבק על מקומה המרכזי של
ארץ-ישראל בסדר היום היהודי.
הרב שמואל הלר הלך לעולמו ונטמן בצפת
בכ"ב בטבת תרמ"ד ( .)1884הוא והותיר אחריו
בן ו  3 -בנות וצאצאיהם.

•

 במחשבה,"יצירה עצמית ישראלית
 אי אפשר,ובתקף החיים והמפעל
."לישראל אלא בארץ ישראל
) ' פסקה ג,(אורות ארץ ישראל
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סיפורו של מקום

"ה

אדם אינו אלא תבנית
נוף מולדתו" אמר שאול
טשרניחובסקי וצדק .האדם
מושפע מאוד מאזור בו הוא גדל ומתחנך ,אופי
האזור משפיע על אופיו של האדם.
ירמיהו הנביא גר בענתות ,אזור ספר מדברי
המקשה מאוד על
המתיישבים בו ,כמות
המשקעים באזור נעה בין
 400 - 200מ"מ גשם בשנה,
כמות המשתנה משנה לשנה ,ובדר"כ אינה
מספקת לגידול חקלאי .לכן ,המקצוע הרווח
באזור הוא רעיית צאן .ישובים באזור הספר
הוקמו ליד מעינות ,ונוסף לזה נעזרו בבורות
מים חצובים בסלע ,בכדי שיוכלו להתקיים
מבחינה פיזית .ענתות המקראית מזוהה כיום
במרכז הכפר עאנתא השוכן מצפון מזרח
לירושלים ,ויושב ליד נחל פרת.
נגה הראובני בספרו "אור חדש על ספר
ירמיהו" ,מתאר תופעה מאוד מעניינת.
בספר ירמיהו אנו פוגשים בביטויים שכמעט
ולא קיימים בתנ"ך כגון" :השכם ודבר",
"השכם ושלוח"" ,השכם והעד" .ביטוי זה מופיע
פעמים רבות בספר ירמיהו ,ואילו בתנ"ך כולו
מופיע רק פעמיים ,שאחת הפעמים הכתוב
עוסק בירמיהו.
איך אפשר להסביר זאת? כנראה שיש כאן
משהו מאוד שורשי ועמוק בנפשו של ירמיהו.
כאמור ,ירמיהו גר בענתות השוכנת מרחק של
שעה וחצי -שעתיים הליכה מירושלים ,והיא
מספקת לה בין השאר גם עורף חקלאי חשוב.
אותם כפריים צריכים להגיע לירושלים ולמכור
את תוצרתם .אנשי ענתות היו צריכים להשכים
קום מידי יום בכדי להגיע לירושלים עם בוקר,
שעה בה נפתחים חיי המסחר והעמל בעיר .גם
רועי הצאן משקימים קום ,שכן ברצונם להגיע אל
גבעות המדבר לפני להט היום המדברי .ירמיהו

רגיל להשכמות אלו שכן עסק ברעיית צאן.
כשהוא מקבל נבואה וצריך לנבאה בירושלים,
ברור לו מתי צריך להגיע לשם ,שעת העומס
בשוק עם בוקר -כאשר נפתחות החנויות .לכן
הביטוי "השכם" יחזור על עצמו בספרו ,שכן יומו
מתחיל לפני הנץ החמה.

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
גשם השנה או שירד גשם שאינו מספיק לגידול
חקלאי .ירמיהו חש על בשרו את מצוקת המים,
וכאשר הוא רוצה למחות על כך שישראל עזבו
את ה' לטובת ע"ז הוא יאמר להם" :אותי עזבו
מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות
נשברים אשר לא יכילו המים" .יש כאן צעקה.
מי אם לא ירמיהו מבין
את המשמעות של מי
מעיין זכים בלב מדבר,
ומי אם לא ירמיהו ידע מה
ההרגשה לחצוב בור ולחכות כל החורף למעט
הגשם שימלא אותו ,ובבוא הגשם ומתגלה
סדק בבור וכל המים מחלחלים לאדמה.
אפשר לעסוק בעוד הרבה ביטויים ונבואות
המלמדים על מוצאו של ירמיהו מענתות,
אבל בפרק ל"א נאמר לנו שה' מתנבא אל
ירמיהו מצווה אותו לקנות את שדה בן דודו
בענתות .לכאורה בקשה פשוטה ,אבל יש
להבין באיזו מציאות העם נמצא .בבל כבר
יושבת בפאתי ירושלים ועוד רגע – תכבוש
אותה.קניית שדה בשטח כבוש משמעותה
זריקת הכסף  .וירמיהו בלי להתבלבל קונה
את השדה וחותם על השטר לעיני כל העם.
ומוסיף" :כי כה אמר ה' צבאות עוד יקנו שדות
ובתים וכרמים בארץ הזאת".
זה ירמיהו .כל עוד יכול היה ,צעק לישראל
שיקשיבו לקול ה' ולא ימרדו ,אבל עכשיו שכבר
אי אפשר לעשות דבר ,במקום להוכיח ,אותם
הוא מעודד .כן ,עוד יקנו שדות ובתים וכרמים
בארץ הזאת.
אין כמו ההתישבות המחודשת באזור הואדי
בכדי להוכיח שנבואה זו הוצרכה לדורות.
הישוב ענתות בסמיכות לענתות הקדומה ,כפר
אדומים ,אלון ונופי פרת מתפתחים ומשגשגים
ועוד היד נטויה.
לטיולים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן  -בית
ספר שדה עפרה .02-9975516

ירמיהו בענתות
"דברי ירמיהו בן חלקיהו
מן הכוהנים אשר
בענתות בארץ בנימין"
(מההפטרה לנוסח עדות המזרח).

ביטוי נוסף שנמצא בספר ירמיהו הוא" :הלוך
וקראת"" ,הלוך וקנית"" ,הלוך ואמרת"  .גם צורת
דיבור זו מופיעה פעמים רבות בספר ירמיהו,
ואילו אצל נביאים אחרים מופיעה פעמיים
בלבד .אצל נביאים אחרים הביטוי יהיה "לך",
ואילו לירמיהו ה' יאמר "הלוך" ,בידיעה שירמיהו
צריך להלך הרבה בכדי להגיע לירושלים -הליכה
שבה הנבואה מעיקה עליו ומבקשת לפרוץ
החוצה ולהיאמר.
ירמיהו מרבה לעסוק בנושא הגשמים ,גם
ישעיהו ויחזקאל עוסקים בנבואותיהם בנושא
המים ,אבל אצל ירמיהו זה עניין עקרוני -תמיד
המים יהיו במחסור .את הסיבה יש למצוא
בתנאיה האקלימיים של ענתות ,אשר תושביה
חיים מתחילת החורף בחרדה שמא לא ירד

•

מבט מהשטח
הצלחה נוספת לחברי ישראל שלי :ערוץ יו-טיוב החושף הסתה פלשתינית חזר לפעילות

ב

עקבות מאות פניות של חברי
התנועה נאלץ אתר הסרטונים יו-
טיוב לחדש את פעילותו של ערוץ
מכון "מבט לתקשורת פלסטינית" החושף
הסתה בתקשורת הפלסטינית אשר הורד
בעקבות לחץ של גופים-פרו פלשתינים.
"מבט לתקשורת פלסטינית" ( )PMWהינו
מכון הסוקר את התכנים המשודרים ברשתות
השידור הרשמיות של הרשות הפלסטינאית
ושלטון החמאס ומעביר אותם לכלי התקשורת
בישראל וכן לגופי מחקר.
המכון העלה חלק מתכני הוידיאו בערוץ
מיוחד באתר שיתוף הסרטים יו-טיוב תחת
השם  .PALWATCHהערוץ צבר כ  750מנויים
ולמעלה מחצי מיליון צפיות בשנתיים מאז
שנפתח .אלא שלמרבה האירוניה פנו גולשים
מהעולם הערבי וטענו כנגד הערוץ שהוא
מהווה הסתה .בעקבות כך סגר אתר יו-טיוב
את חשבון המשתמש של המכון ,בטענה
שהוא "מעודד שיח שנאה".
ישע שלנו 6

הסרטים שהעלה צוות "מבת לתקשורת
הפלסטינית ( ,)PALWATCHהכיל בהחלט
חומרים מצמררים ,אבל החומרים שהועלו
שודרו כולם בטלויזיה הפלסטינאית .מבין
הסרטים שנמחקו ניתן למנות סרטים
שנושאיהם הינם" :טלוויזיית חמאס מחנכת
ילדים להרג יהודים"" ,היהודים הם וירוס
כמו האיידס"" ,איש דת של הרש"פ" :הרגו
ביהודים; אללה יהפוך את המוסלמים לאדונים
מעל היהודים" ועוד .כל הסרטים הוסרו מיו-
טיוב "עקב הפרות חוזרות חמורות של תנאי
השימוש" – כדברי הנהלת האתר.
במכון "מבט לתקשורת פלסטינית" זעמו על
המהלך וטענו שיו-טיוב נכנעו ללחץ פרו-פלשתיני
וצנזרו ממניעים שאינם טהורים סרטים המציגים
באופן שלילי את הערבים .מנכ"ל המכון איתמר
מרכוס הסביר כי מטרת המחקר אינה חלילה
לעודד שיח שנאה ,אלא להיפך :לחשוף את
שיח השנאה המצוי אצל הרשות הפלסטינית
והחמאס ,במטרה לצמצם ולהעלים שיח זה.

לסיפור הזה יש סוף טוב :המקרה פורסם
בעמוד הפייסבוק של קבוצת 'ישראל שלי'
וחברי התנועה התגייסה לטובת הערוץ.
הגולשים הישראלים שיגרו אלפי מיילים
למנהלי אתר יו-טיוב וטענו כי הורדת הערוץ
היא כניעה להסתה וללחץ פרו-פלשתיני כדי
למנוע את האמת מציבור הגולשים בעולם.
חברי 'ישראל שלי' דרשו מהם להחזיר
לאלתר את ערוץ  PALWATCHלאוויר.
בעקבות הפניות נענתה יו-טיוב והעלתה
מחדש את ערוץ מכון המבט לתקשורת
פלשתינית .בישראל שלי אמרו בתגובה:
"בעקבות הצפת המיילים של מאות חברי
"ישראל שלי" החזירה חברת יו-טיוב את
ערוץ מבט לתקשורת הפלסטינית לאחר
שהסירה ערוץ חשוב זה מהאתר .ניצחנו
את מיליוני פעילי האסלאם הקיצוני שפעלו
להוריד אתר זה .הדבר מוכיח שכאשר
במקום לקטר פועלים פעולה נחושה
ומהירה ולא מוותרים – אפשר לנצח".

•

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!

ת
א
זהה ה

פתרון החידה הקודמת :זאב וילנאי.

שמות הילדים הזוכים מופעים באתר

דמות

.www.myesha.org.il

נאמן ליהדות
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ל נאמן
מקור

מוסף התרבות והספרות של מקור ראשון .כתבות עומק ודיונים על השירה ,הספרות
והתרבות היהודית .פרשת השבוע וסוגיות העומק זוכים לטיפול מעמיק ויסודי.

נותנים

לשבת

שלכם

מימד

חדש.

מיטב הפרשנים :יואב שורק | אלחנן ניר | שמואל פאוסט | הרב יעקב מדן.
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03-7563356
 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

ביקור השר
הרצוג במועצה
המקומית בית-אל

ח"כ יצחק הרצוג  -שר
הרווחה ביקר בשבוע
שעבר במועצה המקומית
בית-אל ונפגש עם ראש
המועצה ,משה רוזנבוים,
ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה),
עובדי מחלקת הרווחה
ונציגי הציבור.
השר התרשם מאוד
המקצועית
מפעילותה
והמסורה של המועצה

בתחום הרווחה ובכלל והביע את נכונות משרדו
להוסיף ולסייע בעיקר בתחומי קליטת עולים ,נוער
בסיכון וקשישים.
ח"כ כצל'ה ,יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי
ומעמודי התווך של היישוב דיבר בשבח הייחוס
המשפחתי של השר ,אשר גדל במשפחה חמה
ואוהבת ישראל ועל סבו הרב הראשי לישראל הרב
יצחק הרצוג זצ"ל אשר הוא קרוי על שמו.
כמו כן ביקר השר במצפור המדהים בבית-אל
ונהנה מהמחזה המרהיב ומהנוף הנשקף על
שפלת החוף וגוש דן במערב ,ירושלים וגוש עציון
בדרום והר חרמון בצפון! וכמובן בית-אל רבתי
הפרוסה למרגלות המצפור המונה למעלה מ-
 6,000נפש כן ירבו.
השר פגש את המרא דאתרא ,הרב זלמן ברוך

מלמד בביתו ודן עמו בנושא ההתיישבות ביהודה
ושומרון ובנושאים אחרים העומדים על סדר היום.
כמו כן שוחחו על כתביו החשובים של הסבא הרב
יצחק הרצוג זצ"ל .הרב דיבר בשבח סבתו של
השר אשר היתה אשת חסד וייסדה את תנועת
"אמונה" .השר סיפר שהקשר שלו לתחום הרווחה
נוצר בעקבות פעילות סבתו הרבנית אשר סעדה
נזקקים בביתה הפרטי בכל שעות היממה.

המשנה לראש הממשלה ,השר סילבן
שלום ,סייר השבוע בשכונת 'מעלה זיתים'
שבמזרח ירושלים וקרא לייהד את העיר.
חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ'
(קדימה) שסיירה באזור יחד עם תנועת
בימינו!
מתקיימת גם
הצהירה כי על
ירושלים'
גזרת פרעה'צעירים למען
ישראלבהצלחה
במגיפה
ראשי מועצת יש"ע בסיור"אפרת" נלחמת
"להחיל -את ריבונות ישראל
ממשלת
על ירושלים רבתי כולל מזרח ירושלים".
באתרי הקבע של מגורשי
גוש קטיף
השר סילבן שלום ביקר בישיבת עטרת
היו שותפים www.efrat.org.il 02-6536212
ראשי מועצת יש"ע סיירו השבוע באתרי
כהנים ונועד עם ראש הישיבה הרב שלמה
המגורים של אנשי גוש קטיף וביישובי הקבע
אבינר .השיחה בין שני האישים הייתה חמה
הנבנים .ראשי ההתיישבות החלו את הביקור
והשר ביקש לשבח את פעילות הישיבה
ב'נווה' באזר חלוצה .משם המשיכו לסיור בב'בני
במזרח ירושלים .המשנה לראש הממשלה
נצרים' וביישוב 'ניר עקיבא' שבו תתגורר קהילת
הצהיר כי "אנו נמצאים בעיצומו של מאבק על
שבי דרום .לאחר מכן קיימו מפגש עם ראשי
שלמותה ועתידה של בירת ישראל ,ומצווים
הקהילות אשר הציגו בפני מנהיגי המתנחלים
לבנות ,לחזק ולייהד אותה".
תמונת מצב כללית של אנשי גוש קטיף .בכירי
חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ'
מועצת יש"ע המשיכו לסיור רכב באתר הזמני
קיימה בסוף השבוע סיור בירושלים הקדומה
למעןבימינו!
מתקיימת גם
ובאתר הקבע ביישוב ניצן וסיימו את הביקור
ירושלים'.
פרעה 'צעירים
גזרת חברי
יחד עם
פרעה צפו
במקום ,שם
בסרטוןבימינו!
מתקיימת גם
ב'מרכז קטיף' גזרת
אודות במהלך"אפרת"
בהצלחה -
הסיור נלחמת
בתצפית
במגיפההכנסת
ביקרה חברת
במגיפה בהצלחה-
והתרשמו
נלחמת עזה
"אפרת"בחבל
ההתיישבות הענפה
לעבר ירושלים מקיבוץ רמת רחל ומטיילת
מהמרכז ומהמיצגים בו אשר לשמר את מפעל
ארמון הנציב ,המשיכה לאזור אי 1-מאחורי
אוניברסיטהשותפים
היו
קטיף.
 35שנות ההתיישבותהיובגוש
02-6536212הזיתים,
העברית וסיימה בהר
02-6536212
שותפים
www.efrat.org.il
www.efrat.org.il
ממגורשי אלי
במקביל ,קבוצת משפחות,
לתצפית שבע הקשתות ולבית החושן לתצפית
סיני ,עברו השבוע אל קיבוץ נווה ים שבחוף
על הר הבית.
הכרמל בו הם עתידים לבנות את בתי הקבע
שלהם.
בראש הקבוצה עומד אבי פרחן שהיה ממובילי
המאבק בעקירת גוש קטיף בקיץ .2005
האתר הזמני ממוקם ממש על שפת הים,
בדיוק כמו הזיכרונות של המפונים מהימים באלי
סיני .בשלב הראשון עברו המשפחות יחד עם
הקראוילות אל אתר הדיור הזמני בקיבוץ ,וזאת
מתוך הראייה של מנהלת תנופה ששיקום המפונים
האמיתי יוכל להתחיל רק כאשר הקהילה תתיישב
במקום בו היא עתידה לבנות את בית הקבע.

•

•

•

גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù
·
·˙‰Ó‡ È
˘Ï
Ì„‡ ≠ ÔÈÓ
היוÈ
·‚·· Ú
02-6536212
שותפיםÈÓÂ‡Ï È
˙„‰ ÔÈÚ¯‚Ï
www.efrat.org.il
·ˆ„ÂÓ
לפרטים∫ רויטל ≠ ∞∂∂∑∏∂∑≠ ˇ ∞µ¥נעמה ≠ ∞µ¥≠∂≤±≤∏¥¥
שירה סטופל

סדרת סיפורת

כשיירגעו הרוחות
ליאת ,סטודנטית לתקשורת ,נענית למודעת דרושים מסתורית ויוצאת
בעקבותיה לשמונה שבועות של מסע אישי מטלטל .מסע ההופך את חייה על
פיהם ומכריח אותה להישיר מבט אל לב הסערה הפנימית בה היא נתונה.
ספר הביכורים של שירה סטופל הוא הראשון היוצא לאור במסגרת
'נהרה'  -סדרת הסיפורת החדשה של 'ספריית בית אל'.
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לא זובכל יום
כים לח

˙Â¯È„ ¯Ù
"אפרת"
ÒÓ
במגיפה בהצלחה -
 Â¯˙Âנלחמת ˘„Á

חדש!

קריאות במערכת הפוליטית
להחיל ריבונות ישראלית
במזרח ירושלים

גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

"אפרת"
נלחמת במגיפה בהצלחה -

היו שותפים 02-6536212
www.efrat.org.il

בין סימטאות
ירושלמיות,
היסטוריה סודית,
חתולי רחוב
רעבים וקולות מן
העבר המסרבים
להרפות נעה
ליאת בחיפוש
אחר תשובות

להשיג בחנויות ההוצאה ,באתר האינטרנט  www.beitel.co.ilובחנויות הספרים המובחרות  1-801-700-201שיחת חינם

