ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:10
תל אביב 16:25
16:13
חיפה
16:16
חברון
16:13
שכם
16:26
ב"ש

17:25
17:26
17:24
17:26
17:24
17:28

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 227טבת תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

הרב שבתי יגל  -חלק א'

חיבת הארץ

ואדי זרקא  -נחל תלם

סיפורו של מקום
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יש " עמדה
בעוד הבנייה בערי יהודה ושומרון
מוקפאת דה-פקטו בשל סירובו של שר
הביטחון לחתום על מכרזים חדשים ,העיר
הפלשתינית רוואבי הסמוכה לעטרת
שבבנימין הולכת ונבנית .השבוע נחשף כי
מי ששותף לבנייה הפלשתינית הן חברות
ישראליות רבות אשר כדי לקבל חוזים
מול הפלשתינים – חתמו על חוזה שבו
הם מתחייבים להחרים סחורות ישראליות
מירושלים ,מרמת הגולן ומיהודה ושומרון
המוגדרים בחוזה כ"שטחים כבושים".
במועצת יש"ע פנו ליועץ המשפטי
לממשלה לבדוק את חוקיות העניין וועדת
הכלכלה תקיים דיון דחוף בנושא בתחילת
השבוע הבא .חרם מבית.
» עמוד 2

ראש עירית תל אביב רון חולדאי בתצפית בהר כביר במהלך סיור עם מועצת יש"ע
ביהודה ושומרון

חרם מבית

על הפרשה וארא
הרב דני איזק  -ראש ישיבת בית אורות

מ

תכונות של מנהיג אמיתי

עיון בפרשתנו ניתן ללמוד על
התכונות הנדרשות ממנהיג אמיתי
את עם ישראל.
משה רבנו המנהיג הראשון של האומה
לּ-פ ְרעֹה
אתי ֶא ַ
"ּומ ָאז ָּב ִ
מתלונן לפני הקב"ה ֵ
ֹלא-ה ַּצ ְל ָּת
ִ
ְל ַד ֵּבר ִּב ְׁש ֶמָך ֵה ַרע ָל ָעם ַהּזֶ ה ,וְ ַה ֵּצל
ֶא ַ
ת-ע ֶּמָך" (שמות ה ,כג) .מיד מגיע דבר ה' אל
משה" :וַ יְ ַד ֵּבר ֱא ִ
ֹלקים ֶאל-מ ֶֹׁשה( "...שם ,ו' ב').
מבאר המדרש":על דבר זה ביקשה מדת
הדין לפגוע במשה ,זה שאמר הכתוב וידבר
אלוקים אל משה" ("אלוקים" הוא מידת
הדין) .מוסיף המדרש" :הרי הודיע הקב"ה
למשה שלא יניח להם פרעה לילך ממצרים
ומשה לא שמר את הדבר אלא התחיל
להתחכם על גזרתו של הקב"ה והתחיל אומר
"ה' למה הרעות לעם הזה" .אולם הפסוק
ממשיך"... :ויאמר אליו אני ה'"( .ה' – מידת
הרחמים) .מיד אחרי שהפסוק פותח במידת

הדין המגיעה למשה ,באה מדת הרחמים.
וכל זאת למה? אלא אומר המדרש" :לפי
שנסתכל הקב"ה שבשביל צער ישראל דיבר
כן חזר ונהג עמו במידת הרחמים".
אהבת ישראל של משה מקלקלת את
השורה .אמנם משה יודע את דברי ה'
שפרעה לא ישלחם ,אך אהבת ישראל
העמוקה שלו לא מאפשרת לו להשלים
עם סבלם של ישראל .משה יודע שמדת
הדין יכולה לפגוע בו  ,אך הוא אינו חושב
על עצמו ,אלא רק על טובת ישראל .הקב"ה
מלמדנו שמשה צדק ועל כן מיד מתהפכת
מדת הדין למדת הרחמים.
תכונה זו באה לידי ביטוי גם בחטא העגל.
משה רבנו פונה אל הקב"ה בלשון הנראית
כתקיפה .הוא כביכול מאיים "וְ ַע ָּתה ִאם-
ם-איִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִּס ְפ ְרָך
אתם וְ ִא ַ
ִּת ָּש ׂא ַח ָּט ָ
ֲא ֶׁשר ָּכ ָת ְב ָּת" (שמות לב ,לב) .אתה חייב לסלוח

» המשך בעמוד 3
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יש"עמדה

חרם מבית

השבוע פורסם בגל"צ כי למעלה מעשרים
חברות ישראליות חתמו על חוזה לפתח את
העיר הפלשתינית רוואבי ההולכת ומוקמת
בפאתי היישוב עטרת שבבנימין שבמסגרתו
הן מתחייבות להחרים חומרי גלם ,מוצרים
או שירותים שמקורם בירושלים ,ברמת
הגולן ובהתיישבות ביהודה ושומרון.
למעלה מעשרים חברות ישראליות חתמו
על המסמך החוזי בו הם מתחייבים" :ללא
קשר לכל הוראה אחרת בהסכם זה או בכל
מקום אחר ,אסור למוכר להשתמש ו/או
להעסיק מוצר ו/או שירותים ו/או משאבים
מיוצרים ו/או שמקורם מההתנחלויות
הישראליות כדי להשיג מטרה כלשהי
של הסכם זה או בקשר לכך ...שטחים
אלה יכללו ,אך אינם מוגבלים אליהם ,את
מזרח ירושלים הכבושה ,הגדה המערבית
הכבושה ,רצועת עזה הכבושה ,רמת
הגולן הכבושה או כל חלק מהם ,וכל שטח
או אזור אחר עליו חלה ההגדרה לעיל".
כאשר חברות ישראליות מוכנות לכנות
חלקים מארצם ואף מבירתם כ"כבושים"
ולהחרים חברות ישראליות אחרות כדי
להפיק רווח כספי מן הצד שכנגד זו כניעה
מבישה של חברות ישראליות לחרם הערבי
והצטרפות אליו בפועל .על ממשלת

ישראל ועל מערכת המשפט לצאת חוצץ
נגד תופעה מבישה זו .כאשר הפלשתינים
נוהגים כך וממשלת ישראל מתעלמת זה
חמור .אך אסור שחברות ישראליות בעצמן
ינהגו כך ומערכת המשפט הישראלית תיתן
לכך יד.
עם היוודע הדבר שיגר יו"ר מועצת
יש"ע דני דיין מכתב דחוף ליועץ המשפטי
לממשלה ,עו"ד יהודה ויינשטיין ובו דרש
ממנו לחקור את חוקיות חוזי ההתקשרות
של חברות וספקים ישראלים הנוטלים חלק
בבניית העיר הפלשתינית רוואבי.
בפנייה ליועץ המשפטי לממשלה כתב
דיין כי בפרויקט הקמתה של רוואבי מש־
תתפות חברות ישראליות רבות בתחום הב־
ניה ,התשתיות ,הציוד ,חומרי הבניין ,הייעוץ
וצירף למכתבו את המסמכים ובהם סעיפים
מהחוזה אשר עליו חותמות החברות היש־
ראליות החפצות ליטול חלק בפרויקט מול
היזם ,חברת  Bayti Real Estateשמקום
מושבה באל בירה.
יו"ר מועצת יש"ע כתב לעו"ד ויינשטיין כי
מעבר להיבט הציבורי החמור ייתכן וקיים גם
היבט פלילי" :יש ספק גדול" – כותב דיין -
"גם בחוקיות חתימתן של חברות ישראליות
על סעיף שכזה ,המפלה עובדים ישראלים

פרוייקט בתי אמנה
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וחברות ישראליות בשל מקום מגוריהם
או מקום ניהול עסקיהם .חמור מספיק
שהרש"פ עושה זאת מזה חודשים רבים
וישראל מחרישה .אך בלתי נסבל שחברות
ישראליות בעצמן ינהגו כך ומערכת המשפט
הישראלית תיתן ידה לכך".
יו"ר מועצת יש"ע חתם את מכתבו
ליועמ"ש" :אודה לך אם תיכנס לעובי הקורה
ותבהיר שמדובר בכניעה לחרם אסור
ובאפליה אסורה ושסעיף זה אסור לו שיופיע
בחוזה הנחתם על ידי גורם ישראלי".
במועצת יש"ע אמרו ש"כאשר עשרות
מפעלים מוכנים לחתום על סעיף המגדיר
את הבירה שלנו כ'ירושלים הכבושה' כדי
להרוויח כמה גרושים מהערבים זהו שפל
מדרגה .יש לחשוף את שמות החברות אשר
חתמו על החוזה המביש הזה ולהחרים
אותן .הצרכנים צריכים לדעת שהחברות
מתייחסות כך לירושלים ,לרמת הגולן
וליהודה ושומרון".
בשדולת ארץ ישראל בכנסת בראשות
חברי הכנסת זאב אלקין והפרופ' אריה
אלדד החליטו בעקבות הפרסום להגיש
הצעת חוק שתמנע מחברות אלו להשתתף
במכרזים ממשלתיים ובחברות ממשלתיות.
ראשי השדולה ,חברי הכנסת אלקין ואלדד
אמרו כי" :מדובר בשיתוף פעולה מביש
ומזעזע עם הטרור הכלכלי הפלשתיני .אנו
קוראים לכל שרי הממשלה להודיע שחברות
שחתמו על ההסכם המביש הזה ,ומכרו את
נשמתם הציונית בעבור עסקה עם האויב,
לא יוכלו להשתתף בשום מכרז ממשלתי
או מכרז של חברות ממשלתיות .השדולה
תגיש הצעת חוק בימים הקרובים".
יושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת
חבר הכנסת כרמל שאמה (ליכוד) הודיע
כי יכנס דיון חירום בשבוע הבא" :חברות
ישראליות אמורות להחרים את מחרימי
ישראל ולא להצטרף לגל העכור של
השחרת פניה בעולם תוך פגיעה בכלכלת
המדינה"  -אמר יו"ר ועדת הכלכלה.
אנחנו נמשיך לעקוב...

•

תכונות של מנהיג אמיתי

המשך מעמוד השער

לעם ,אם לא אני "מנתק את היחסים" אתך.
מחני נא מספרך אשר כתבת – זוהי מסירות
נפש ממש" ,כי הספר של הקב"ה הוא עולם
הבא עצמו" (אגרות ראי"ה) .כיון שכל דברי משה
נובעים מאהבה עמוקה וטהורה לעם ישראל,
אין הקב"ה כועס ,אלא אדרבא מתרצה לדברי
משה .ולא זו בלבד אלא גם שם כמו בפרשתנו,
אנו נפגשים עם מידת הרחמים .משה רבנו
זוכה לקבל את י"ג מידות הרחמים מתוך
מסירות הנפש שלו לעם ישראל.
תכונה נוספת וחשובה לא פחות מוצאים
אנו אצל משה בהמשך הפרשה .משה נשלח
אל בני ישראל לומר להם את "ארבעת
לשונות גאולה" .בני ישראל לא שמעו אל
משה "מקוצר רוח ומעבודה קשה" .לאחר
מכן הקב"ה שולח את משה אל פרעה לדרוש
ממנו לשלח את ישראל מארצו .עונה משה

"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני
פרעה ואני ערל שפתיים" .לכאורה דברי
משה אינם מובנים .הרי ישראל לא שמעו
אליו בגלל מצבם הירוד מהעבודה הקשה
שפרעה העבידם .מדוע חשב משה שפרעה
ודאי לא ישמע אליו? אלא ,משה כשרואה
שהעם אינם מקבלים את דבריו הוא אינו
תולה את זה בעם אלא בעצמו .בדרך כלל
המנהיג נוהג להיפך .הוא אינו מעלה בדעתו
שהוא טעה ,או שהוא נכשל ,אלא ודאי העם
אינו מסוגל לרדת לסוף דעתו בגלל שהם
נבערים .הוא ודאי בסדר והעם טועים .לא
כן מנהיג אמיתי כמשה ,כשהוא רואה שהעם
לא מקבל את דבריו הוא מקבל אחריות על
עצמו .הוא בטוח שהכשלון תלוי בו .על כן אם
העם לא מקבל את דבריו ודאי שפרעה לא
יקבלם .מנהיג אמיתי יודע שאם הוא מקרין

את האמת החוצה העם ילך אחריו.
מנהיג אמיתי אוהב את ישראל אהבה
מוחלטת וכל הזמן בוחן את עצמו ומנסה
לתקן את עצמו ,ומתוך כך להנהיג את העם.
דרך זו אינה דוקא למנהיג .גם צבור הרוצה
להוביל ולקדם את החברה והמדינה חייב
ללמוד מדרכו המופלאה של משה רבנו.

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :

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

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

נאמן לערכים
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מקור

מוסף העסקים של מקור ראשון .כל מה שהבית צריך לדעת על כסף .מי קנה ,מי מכר ובכמה.
טכנולוגיה מתקדמת ומסחר בנלאומי .סוגיות משפטיות וצרכנות נבונה וכמובן הנדל”ן.

המוסף הכי משתלם שתקראו.

מיטב הפרשנים :ערן ברטל | אנה נודל | דר’ אשר מאיר | שיר לביא
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שבתי יגל  -חלק א'
משה מאירסדורף

"עולם האמת בתוך עולמנו עולם השקר"

ה

רב שבתי יגל היה ראש ישיבת
סלונים ,חבר במועצת גדולי התורה
וממשקמי מוסדות התורה בארץ
הקודש לאחר השואה.
הרב יגל נולד נולד בשנת תרל"ה ()1875
לאביו הלמדן ר' אברהם בעיירה פיאסק שליד
וילקובישק בפולין-רוסיה .הוא למד ב״קיבוץ
הפרושים״ בעיירה איישישוק ולאחר מכן
בישיבת וולוז'ין עד שהישיבה נסגרה בגזירת
הממשלה הרוסית.
תושב העיירה פיאסק תיאר את בית הוריו
של הרב יגל ,את בית המסחר שפעל באותו
בית ואת הוריו כמשפחה מיוחדת שהכל
הכירו והעריכו" :דמותו התמירה ,האצילית
של אברהם גיטלוואיץ' ,פניו הטובים
והמאירים ,פני תלמיד חכם אשר ארשת של
יושר ונאמנות נסוכה עליהם .כובשים את
הלב ,שיחתו ,מתובל בדיחות הדעת ,תוך
כדי עישון סיגריה ריחנית מלבבת ומקרבת.
דיבור-דיבור ,ומחירו מחיר ,ואין להתמקח
עימו .מראה הוא לקונה את הסחורה הזולה
ואת היקרה בעת ובעונה אחת ,מציע ומברר
את טיבה של הסחורה כי אין הוא מעניין
להוליך שולל אף אחד מקוניו אם יהודי
ולהבדיל גוי ,והכל סומכים עליו .רבקה זוגתו,
אפשר לומר עליה כי מתשעה קבין של שיחה
לא נטלה לעצמה מאומה .שתקנית היא.
ומהבוקר ועד הלילה ,אם במטבח ואם בחנות,
היא עוסקת בשקט ,בנחת ,בלי להוציא הגה
מפיה .בנותיה עוזרות עימה ,ואיל הבנים
לומדים בישיבה .שבתי-חן חיצוני עם יופי
נפשי התמזגו בו לאחד והכל נוהגים בו כבוד.
אולם שבתי אינו מעלה את עצמו על יתר
בני עירו ,אינו חכם בעיניו ואינו מגיס דעתו,
משוחח הוא עם כל אחד לפי מעמדו וכושרו.
ואם מזדמן לו לשוחח עם בן תורה הריהו מיד
צולל לתוך ים התלמוד לשחות שחיה ארוכה
בנבכי התלמוד ,כחריף ובקי נכנס הוא לפרדס
בלי לחשוש פן ייפגע חלילה .דרכו שלו ברורה
לפניו ,דרך התורה ,ועם זאת יודע הוא למזג
יופי עם פשטות ,מוסר ועמקות נגלה ונסתר.
כשהוא משתתף בויכוח ,הריהו כמעין מתגבר,
המעלה דברי אגדה והלכה ,סיפורים ומעשים,
סתרי תורה והגיון הנובע מדברים הסותרים זה
את זה .הוא מסביר ,מבאר ומוכיח ומישר את
ההדורים ."...אישיותו המיוחדת של הרב יגל
עשתה רושם על כל הסובבים אותו.
מסופר כי החפץ חיים ,כעבור הרבה שנים
הצמיד לו את הכינוי 'א זיסער א-ייד' (יהודי
מתוק) .החזון איש העיד בו כשהוא בעומק השיבה
שבאישיותו מובלעת של "עלמא דקשוט" – עולם
האמת בתוך עולמנו עולם השקר ובזה היה
מתחילה כשעמד על דעתו .היה רגיל לומר ש :יש
אנשים העושים "יש מ"אין" שלהם ויש העושים
"אין" מ"יש" שלהם והרב יגל שייך לסוג השני.
ישיבת וולוז'ין הטביעה בדמותו חותם של
ישע שלנו 4

גדלות נפש גאונות בתורה ויופי במידות .הוא
שמר אמונים לתורת וולוז'ין ולגדולי רבותיה
ותלמידיה .לאחר שהישיבה נסגרה חזר הרב
יגל לפיאסק ונישא למרת ליבה ,בתו של אליעזר
יוסף קלצקין מסלונים .כשהגיע הרב יגל לסלונים
הצטרף לעסקי היערנות של חותנו.

ישיבת וולוז'ין

הרב יגל השכיל גם לרקום
יחסי ידידות נפלאים עם בית
האדמו"ר מסלונים ,רבי שמואל
זצ"ל ועם משפחתו .רישמו של
הרבי החסידי ניכר היה בעירה
כולה ורבי שבתי יגל גישר בגישתו
המפוכחת על פני הניגודים
שבין החסידים למתנגדים ,והיה
מעורב בחיי ה"חצר" למרות
שלא היה חסיד .כשנשאל על ידי
מישהו אם כבר להיות מקורב -
מדוע לא להיות גם חסיד? ענה
לו הרב יגל בחיוך" :משל לאדם
שמתחמם בחורף ליד תנור מוסק
ובאים לייעץ לו עד שאתה עומד
בסמוך לתנור קפוץ אל תוכו."...
בעיר הייתה ישיבה עתיקה שנוסדה בהשפעת
הכוז שפרסם רבי חיים מוולוז'ין אחרי שייסד
את ישיבתו הגדולה 'עץ חיים' -לייסד ישיבות
בכל ערי ישראל וקראו לה ענף עץ חיים .בשנת
תרס"ו נתמנה לר"מ בישיבת סלונים ,ואחר כך
לראש ישיבה .בתקופתו גדלה הישיבה והוא
נחשב במשך עשרות שנים כאחד מגדולי הר"מים
בליטא .הרב יגל טרח הרבה בקיומה ואחזקתה
של הישיבה עד שנעשתה לישיבה חשובה ומכל
קצות המדינה הגיעו אליה מבקשי תורה .בצמוד
לישיבה הקים הרב יגל גם תלמוד תורה לילדים
מכיתה א' ואילך והשקיע מרץ רב בשכלול
המוסד ובתקציבו.

ישיבת סלונים הייתה אומנם ישיבה ליטאית
טיפוסית אולם לישיבה נמשכו גם הרבה צעירים
מחוגי החסידים במידה רבה הודות לשכנותה עם
חצר האדמו"רים של סלונים .הרב יגל הרחיב
את אוהלי הישיבה וקיבל את מי שהתדפק על
שעריה מכל רחבי פולים ליטא ואף קווקאז.
הרב יגל השכיל גם לרקום יחסי ידידות
נפלאים עם בית האדמו"ר מסלונים ,רבי
שמואל זצ"ל ועם משפחתו .רישמו של הרבי
החסידי ניכר היה בעירה כולה ורבי שבתי
יגל גישר בגישתו המפוכחת על פני הניגודים
שבין החסידים למתנגדים ,והיה מעורב בחיי
ה"חצר" למרות שלא היה חסיד .כשנשאל על
ידי מישהו אם כבר להיות מקורב  -מדוע לא
להיות גם חסיד? ענה לו הרב יגל בחיוך" :משל
לאדם שמתחמם בחורף ליד תנור מוסק ובאים
לייעץ לו עד שאתה עומד בסמוך לתנור קפוץ
אל תוכו."...
למרות אופיו הנוח היה עקבי ונמרץ
בהשקפתו התורנית .הוא היה אומר יש
שבעים פנים לתורה ויש מקום לכל גוון
ושיטה אך בתנאי שיהיה לה פנים! בכך
הסביר את התרחקותו מחוגים של בעלי
פשרות למרות שמטבעו היה ידיד לכל
אדם ומורך בשפע סבלנות .כשם שבחייו
הפרטיים נזהר מלפגוע באיש ומלדבר
בגנותו של הזולת כך בחיים הציבוריים
לא חסך שבט לשונו מאלה שסרו והסירו
מדרך התורה.
הרב יגל היה פעיל גם מחוץ לישיבה ,בוועד
הקהילה של סלונים ,באגודת ישראל ,בוועד
הישיבות במרכז לחינוך דתי "חורב" ,ובערוב
ימיו במועצת גדולי התורה .מן המפורסמות
היו פעולותיו לטובת ישיבות אחרות .סיפר
הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל" :פעם נפל סכסוך
בין ר"מ של ישיבת בית יוסף ,בעיר פינסק
לבין מהלי ועד הישיבות בוילנא .הצעתי
איפוא לצדדים שיילכו לבוררות את הרב יגל
המקובל כאיש אמונים .נענה הרב דפינסק:
אני מסכים וסומך עליו למרות שבר הפלוגתא
שלי קרוב אליו בקשרים משפחתיים" .אך
כשמסרתי לרב יגל את הדברים הגיב" :באמת
יש לי פנייה בדין זה ולא לפסוק לטובת
המחותן שלי אלא דווקא לטובת הר"מ דפינסק
כי מעריץ גדול אנוכי לאנשי נובהרדוק המוסרים
נפשם להפיץ את התורה".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם" .הפרטים והגילויים שנחשפו בשבוע
שעבר במדור חיבת הארץ שעסק ברב
שמואל הלר מבוססים על עבודת המאסטר
של רבקה אמבון "מקהילה מסורתית
לקהילה אולטרה-אורתודוכסית :צפת
האשכנזית בהנהגת ר' שמואל הלר ,בשנים
 - "1884 - 1841אוניברסיטת חיפה .2004

"טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו,
החדלון מההכרה של 'אתה בחרתנו'...אם נדע
את גדולתנו אז יודעים אנו את עצמנו ,ואם נשכח
את גדלנו אנו שוכחים את עצמנו ,ועם שישכח
את עצמו בודאי הוא קטן ושפל".
(אורות התחיה ה')

מבט להתיישבות
‚¯·È¯‚ ÍÂ¯· ÌÂÏÈˆ ÈÓ ˙· ÂÈ„ÂËÒ

מרכז המבקרים

ěĕĚĕĜč ĦĘēĜ

ארץ התנ”ך ההיסטורית
קמה לתחיה

סרט עלילתי

שוזר את סיפורו של צעיר ישראלי עכשווי
�
בסיפורו ההיסטורי של עם ישראל

מיצג אורקולי

חיבור בין אדם ואדמה בבנימין לצד סודות
�
הכנת היין וסיור ביקב בוטיק

חוויה אינטראקטיבית

בה נחשפים המבקרים לחשיבותו
�
הבטחונית והאסטרטגית של חבל בנימין

סיורים נערכים מידי יום
�
בשילוב טעימות יין

� יעלה
�
�
�
�
�
�
�
�
��
לתיאום סיורים

לילות קסומים בבנימין

מרכז אירועים
וכנסים

שבת מרימים את הדגל
ברחבי הארץ

ת

נועת 'מרימים את הדגל' פועלת ברחבי הארץ במרכזי
ערים ויישובים רבים להרמת דגל חברתי של צמיחה יהודית
ישראלית המחוברת לשורשים .אלפיים שנות צפייה לציון
התבטאו בכל שנה ושנה בערגה ובאכילת פירות ארץ ישראל בט"ו
בשבט .לאור חזון הנביאים ,בע"ה ובעמל כפיים זכינו לחזור לארץ
ולבנות מחדש מדינה יהודית בציון.
קצת יותר מ  60 -שנה אחרי ,ודומה שיש צורך להמשיך ולברר את
עוצמת המפעל הציוני של שיבת עם ישראל לכל מרחבי ארצנו,
ודווקא בעת הזאת לחזור ולומר קבל עם ועולם כי יש לנו תרבות ,אמת
ומוסר ישראלי שורשי ,להיזכר ולהזכיר כי אנו  -העם היהודי  -הוא הוא
העם שלימד ומלמד את כל העם כולו מוסר ואלוקות.
לאור הסערות והטלטלות בתקופה האחרונה ,תתקיים בשבת ט"ו
בשבט ,פרשת יתרו (י"ז שבט ,)22/01/11 ,שבת ארצית של שבת אחים
גם יחד ,לימוד וצמיחה לחברה יהודית-ישראלית שורשית.
במסגרת השבת כל עיר וקהילה – בארץ כולה ובערים המעורבות
בפרט – תארח רבנים וקבוצות שונות ותעסוק בנושא.
בשבת זו ,שבת מתן תורה ,שבת בה קיבלנו את המשימה של
"ממלכת כהנים וגוי קדוש" נצא כולנו לשבת ארצית של קריאה,
לימוד וליבון ,לקומה חדשה ,לצמיחה נוספת לקראת חברה יהודית-
ישראלית שורשית יותר ,זקופת קומה .נקרא בקול גדול מדברי הרב
קוק זצ"ל במלאת  75שנה להסתלקותו" :עם ישראל קום וחיה ,עם
ישראל חי וקיים".

במהלך השבת יתקיימו בערים:

 מרתון שיחות ושיעורים בקהילות ובתי הכנסת השונים במהלך כל
השבת  שיעורי נשים  קבלת שבת ומלווה מלכה ציבוריים  פעילות
תנועות הנוער משותפת לכלל הנוער בעיר  למארחים ולאורחים 
אירוח ישיבות  קהילות ורבנים ויצירת חיזוק הדדי  טיש פתוח לציבור
 סעודה שלישית ציבורית ועוד.
לפרטים והצטרפות  -מרימים את הדגל052-3003873 :
 yonat@hadegel.org.ilובאתר התנועה.www.hadegel.org.il :

�
מחירי חורף מיוחדים
�
אירועים משפחתיים וכנסים עד��� איש
�
בוקר וערב
�
ניתן לשלב תוכן וסיורים במהלך האירוע

��� שירה
��������
להזמנת אירועים

•

www.n-binyamin.co.il
� על ציר�� בדרך העולה לישוב מיגרון
הגעה
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סיפורו של מקום

צילום" :אני יצרתי"

ואדי זרקא-נחל תלם

ב

ינות להרי חברון השופעים
מעיינות,העטורים צמחייה ואפופי
מורשת הוד וראשית היסטוריית
קיומו של העם היהודי ,חבוי נחל קטן
רווי נביעות-מים ,ומכאן שמו :ואדי זרקא
(הכחול) ,או בשמו העברי :נחל תלם .ואדי
זרקא מתחיל בין חלחול (שיא הגובה
בהרי יהודה  1020-מ') לחברון בקו פרשת
המים .לאחר כ 3-ק"מ נשפך הנחל אל נחל
איצחא (הנציב) ובהמשך משתלב נחל אל-
קוף .הנחל עובר בשמורת נחל אל-קוף:
יער אורנים אשר ניטע ע"י מחלקת הייעור
המנדטורית ב( 1927לפני  80שנה).
הירדנים ששלטו במקום בין השנים
תש"ח -תשכ"ז ( )1967-1948הרחיבו את
היער בשנת  1966ונטעו  900דונם נוספים.
מעט לפני מפגש הנחלים במעלה הגדה
הצפונית ,ישנה מערה טבעית -הגדולה
ביותר מבין מערות המורדות המערביים של
הרי יהודה :מערת טור-צפא.
אורך המערה למעלה מ 200-מטר
ובה שני מפלסים .המערה נוצרה לפני
התרוממות הרי יהודה ,מתחת למפלס מי
התהום.
במערה נמצאו פריטים היסטוריים
כבר מהתקופה הכלכוליתית ,וכן למעלה
מעשרים וחמש מטבעות מזמן מרד-בר-
כוכבא ( 135-132לסה"נ).
לקראת סוף המרד שמשה המערה
כמקום מפלט ומחבוא לאחרוני המורדים
אשר נצלו את קושי הנגישות אל פתח
ישע שלנו 6

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה

אתי
"ו ְֵה ֵב ִ
ֶא ְת ֶכםֶ ,אל-
ָה ָא ֶרץ,
ׂאתי
ָש ִ
ֲשר נ ָ
ׁ
אֶ
ֶאת-י ִָדיָ ,ל ֵתת
א ָֹת ּה ְל ַא ְב ָר ָהם
ְלי ְִצ ָחק ו ְּלַי ֲעקֹב;
ָת ִּתי א ָֹת ּה
ְונ ַ
ׁשה,
ָל ֶכם מו ָֹר ָ
ֲאנִ י ה'".
(שמות ,ו',ח')

המערה בכדי להשיג לעצמם הגנה מרבית
מאפשרות גילוי והתקפה רומאית.
אמנם הגישה למערה קשה היא -אך
לא כולם יירתעו מלהגיע אליה ולחקור את
צפונותיה.
לפני שלוש שנים ,בבוקר יום שישי ,יצאו
אחיקם עמיחי ודוד רובין ,חיילי צה"ל שחזרו
לסוף השבוע הביתה לטיול בוואדי זרקא,
לנשום את אויר הרים ,לטבול במעיינות
ולחקור את המערה.
אחיקם אשר פעל במרכז לחקר מערות
(מלח"ם) בעפרה ,הציב לו למטרה לבקר
במערה .את הביקור ניסה להגשים כמה
פעמים ,וכן באותו יום שישי .בדרכם אל
המערה נתקלו בחוליית מחבלים ובקרב
גבורה מצאו דוד ואחיקם את מותם.
אחיקם בחור שקט ומופנם אך עם זאת
פעיל וחברותי ,אשר לא ידע פחד  -אך ידע
את הארץ; נחליה ,שביליה ,עינותיה ,הריה-
ופנימיותם .אל עולם המערות אשר בתוך
לב האדמה .אל השקט ,דממת המעמקים.
גלש ,טיפס ,זחל ,הסתקרן וגילה מתוך רוגע,
ענווה ואהבה עצומה.
את נבכי הנסתרות שרטט בעפרונו והאיר
בפנסו את הדרך לבאים אחריו .לאחר
שלמד וחיבק את רגביה של האדמה שכה
אהב .מחבקת אותו אמא אדמה באהבה.
לזכרם ,הקימו חבריהם חוג מטיילים
"טיולי דוד אחיקם" אשר הולכים בעקבות
השניים ומארגנים טיולים בשבילים נשכחים
ובאתרים לא נודעים מגלים אותם מחדש

וחושפים אט אט פנים נוספות ומקומות
נשכחים ועלומים בחבלי ארץ ישראל היפה.
מארגני הקבוצה כתבו לזכרם השורות
הבאות:
"אחיקם עמיחי ודוד רובין היו מאוהבי הארץ
אשר טיילו בה לאורכה לרוחבה ואף לעומקה...
כשם שהלכו בנחלי המדבר או הרמה כך
הלכו בנחלי שומרון ויהודה בלא לחוש שום
הבדל ואף עם זיקה היסטורית בעלת חשי־
בות גדולה יותר .אחיקם ודוד נפלו במל־
חמת כיבוש הארץ ונטמנו באדמה שכל
כך אהבו ,אדמת ירושלים עיר הקודש .לא
לחינם הם די ,שלימדנו אהבת ארץ יש־
ראל מהי והיה נוהג לומר לנוער" :תמשיכו
לטייל בנקיקים ובסדקים של ארצנו המ־
דהימה .אך ,תלכו יחפים כי אתם דורכים
על הפסוקים "עם כל המשתמע מכך.
אחיקם ודוד הלכו אחר צווי הפסוקים כדי
להבטיח ש"כל המקום בו תדרוך כף רגלנו
יהיה לנחלה" הם הלכו לחוש את רוחם של
קנאי ולוחמי בר כוכבא במערת טור א-צפא
ושם נפלו כלוחמים בקנאתם לשם הא-ל
ולשם ארץ ישראל שכל כך אהבו .דמיהם
נספגו באדמת אהבתם .אנו כממשיכי
דרכם חשים שקול דמי אחינו זועקים אלינו
מן האדמה ואומרים לנו אל תרפו ,המשיכו
לטייל בנקיקים ובסדקים של ארצנו המ־
דהימה כי רק כך תבוא הישועה" .
לסיורים וטיולים
בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה .02-9975516

•

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 :משה שמיר.

שמות הילדים הזוכים מופעים באתר
ďÂĝč

.www.myesha.org.il

חדשות יש"ע  -המשך
פעילי הארגון אשר הפנו את תשומת ליבם
לנושא וביקשו מהם לפעול לשנות את המפה
החתוכה .לאחר שהנושא גרם לחסימת הקווים
בלשכת מנכ"ל בזק של הנושא הודיעו בבזק
כי הורידו לגמרי את פרסום המוצר של מיו עם
המפה ה'בעייתית' .בבזק ביקשו להדגיש כי
הם רק פירסמו מוצר של חברת רונלייט ובכל
מקרה לא פרסמו ולא היו מפרסמים מפה
כזאת ביודעין.
בחברת רונלייט התנצלו על פרסום המפה
ופרסמו הודעה רשמית בה נכתב" :חברת
רונלייט מתנצלת ומודיעה כי זאת מדבקה
ישנה שיוצרה לפני שנה  -וגם היא כטעות
דפוס  .המדבקות הנ"ל יוסרו מיידית ואינן
מופיעות יותר על מוצרינו".
איילת שקד מראשי 'ישראל שלי' אמרה
אחר-הצהריים" :הוכחנו שבפעילות מהירה
ונקודתית אפשר להביא לשינוי .אנחנו לא
מתכוונים לשתוק יותר ולעבור לסדר על יום
על ניסיונות ותכתיבים של חברות מסחריות
הפועלות כנגד צד אחד של המפה הפוליטית,
ואנו מברכים את בזק ורונלייט על התגובה
המהירה והכנות שגילו בתגובה לפנייתנו.

זהה את
ה
דמות

²®Ã»®±Å»´±
• ¹Æ¶Ç²¶Å®±

הפעילות החלה כתוצאה מעירנות של אחד
מחברי הקבוצה וזהו סוד הקסם של 'ישראל
שלי' – כל אחד מחברי הקבוצה יכול לרתום את
חבריו לפעילות ולהביא לשינוי של ממש אפילו
מול הגופים הגדולים ביותר במשק.

מתחברים לכותל המערבי -
גם בפייסבוק

¶°Å¹²Á¼Ç½²±

צעירים למען ירושלים השיקו השבוע
שירות חדש שבו ניתן לשלוח בקשות לכותל
המערבי – באמצעות הרשת החברתית.
פעילי התנועה יטמינו את הפתקים בכותל.
תנועת 'צעירים למען
ירושלים' השיקה דף בפייסבוק
לכותל המערבי במהלך
הסברתי מיוחד :התנועה
הקימה אפליקציה שדרכה
גולשים וחברים של הכותל
המערבי יוכלו לשלוח בקשות
לכותל המערבי.
את הבקשות – מבטיחים
ב'צעירים למען ירושלים' – ידפיסו ויטמינו בין
אבני הכותל.

:ĤđčĕĢĘ ęđĤĕē ĦĕĕĜĠč ęĕĕ

ĥČĤĐ ęĕĜčĤĐ

במסגרת האפליקציה החדשה לאחר
שעושים  LIKEלדף של הכותל המערבי ניתן
לכל חבר לשלוח בקשה .אפשר לבחור האם
הבקשה תהיה חסויה או גלויה לחברי המבקש.
לאחר מילוי פרטים וכתיבת הבקשה פשוט
לוחצים על "שלח" והבקשה מופיעה בדף על
רקע הכותל המערבי .כאשר עוברים עליה עם
העכבר ניתן לראות את תמונת הפרופיל של
השולח ,את שמו ,וכן את תוכן הבקשה (אם
השולח הסכים לכך) .כמו כן ניתן לשתף את
הבקשה ואת האפליקציה בין כל החברים.
ב'צעירים למען ירושלים' הסבירו אתמול
כי" :כחלק מהמגמה להפוך
את עיר בת  3000שנה לצעירה
ותוססת החלטנו 'להצעיר' גם
סמליה המרכזיים ובראשם
הכותל המערבי – ולהפוך אותו
לעדכני ונגיש גם באמצעות
הרשת החברתית .ירושלים
העיר שחוברה לה יחדיו –
מתחברת גם לפייסבוק .הכותל
הוא אתר המתוייר ביותר בישראל – עתה הוא
גם יהיה המתוייג ביותר".

đĤđĤēĥĘđ đĦČđĠĤĘ đĘĘĠĦ
Đ
ĐĕĐĕ ęĤĔč ĕďĕĕĚĐ
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חדשותיש"ע

מיש"ע רואים
את תל-אביב

שבסיורים
אחרי
רבים ביהודה ושומרון
חוזר המשפט" :מכאן
ניתן לראות את תל-
אביב" – השבוע הגיעו
מתל-אביב לראות את
יש"ע .ראשי מועצת
יש"ע ארחו בסיור את
ראש עיריית תל-אביב
רון חולדאי אשר ביקר
בשומרון ובבנימין.
את הסיור ליוו לכל
אורכו יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין וראש מינהלת
ההסברה ,יגאל דילמוני ,והשתתפו בו גם סגן
ראש העיר והממונה על תיק הצעירים  -אסף
זמיר  ,עוזרי ראש העיר ועובדי הלשכה.
הסיור החל בביקור במפעל באזור התעשייה
ברקן שם נפגשו אורחים עם מנהל מפעל
ושמעו ממנו על השילוב בין העובדים הישראלים
לפלסטינים והעבודה המשותפת.
לאחר תצפית על שמורת הטבע נחל קנה
המשיכה הפמלייה לביקור באריאל במפגש עם
ראש העיר רון נחמן וסיור בפרויקטים המיוחדים
בעיר  -במרכז האוניברסיטאי  ,במרכז הספורט
החדש  ,בהיכל התרבות החדש ובמרכז האתגרי
לפיתוח מנהיגות.
חולדאי הגיע ליישוב עלי וביקר במכינה
הקדם צבאית בני דוד ,בה נפגש עם הרב אלי
סדן מייסד המכינה אשר סיפר לראש עירית
תל-אביב על הליכי הקמת המכינה לפני כ23-
שנה ועל המכינות שהוקמו בעקבותיה  -כולל
מכינות חילוניות בתל אביב.

במהלך הסיור נכנס חולדאי לבית המדרש
וניגש לאחד התלמידים באופן אקראי כדי
לבדוק מה הוא לומד .במהלך שיחה קצרה
ביניהם הופתע חולדאי ,טייס קרב במילואים,
לגלות כי אותו תלמיד משרת בחיל האוויר
כטייס  F – 15והגיע לישיבה לתקופת לימודים.
ראש העיר התל-אביבי נפגש לארוחת
צהריים בשכונת היובל עם ראש מועצת בנימין -
אבי רואה  ,תמר אסרף  -דוברת המועצה וקובי
אלירז  -יו"ר הוועד בעלי .
רון חולדאי התרשם מהביקור ,מהאנשים
ומהעשייה הענפה ביהודה ושומרון וציין שחלק
מהבאים לא היו מעולם במקומות הללו.
"הסיורים האלה חשובים מאוד" – סיכם
ראש עירית תל-אביב – "לא משנה מה הדעה
הפוליטית – לפני שמדברים כדאי לבוא ולראות
בעיניים על מה מדברים".

הוא לא יתערב באופן אישי בנושא ויישם בפועל
את הגדרתו את הנושא כ'משימה לאומית
עליונה' לא יימצא פתרון גם עוד שנים.

•

הצלחה נוספת לחברי
ישראל שלי:

בעקבות קמפיין אינטרנטי נגד "בזק":
הוסרו מהמדפים מוצרי 'רונלייט' שבהם
מפת  GPSללא ירושלים ,יהודה ושומרון,
ורמת הגולן.

•

ראשי ההתישבות בגוש קטיף
במכתב חריף לרה"מ נתניהו:
הפתרון לא נראה באופק

ועד מתיישבי גוש קטיף שיגר השבוע
מכתב לרה"מ בנימין נתניהו ובו הם מתריעים
כי למרות הרצון הטוב של גורמי הממשלה,
החלק העיקרי של עבודת הממשלה עדיין לא
נעשה ולא קרוב להשלמה.
במכתב ,עליו חתומים  13ראשי קהילות בגוש
קטיף הם מודיעים לרה"מ כי למרות ההחלטה
של וועדת החקירה הממלכתית לפני חמישה
חודשים שתוך שלושה חודשים יש לקבוע
תוכנית עבודה מסודרת ,סיום עבודת המטה
והכנת חוק מתוקן דבר עדיין לא נעשה במישור
זה.
הוועד הציג לנתניהו רשימה של משימות
דחופות שעדיין לא באו על פתרונן וציינו כי אם

יריד יש"ע לקראת ט"ו בשבט יתקיים ביום שני ה' בשבט ( 10בינואר) בין השעות  10:00ל -
 15:00במרכז הישראלי ברח' קרן היסוד ( 22פינת מנדלה) בירושלים.
באירוע יימכרו מוצרי יש"ע כולל פירות ארץ ישראל,שמן זית ,יין ,קוסמטיקה ועציצים ועוד
לפרטים :דינה .054-4864109

המקרה החל כאשר חבר הקבוצה ,שחר
גולן ,ביקר בחנות בזקסטור והבחין במכשיר
ניווט  GPSשל חברת מיו המיובא על ידי חברת
רונלייט .לתדהמתו במפה אשר הופיע על
המוצר נחתכו בצורה גסה ירושלים ,יהודה
ושומרון ,ורמת הגולן.
גולן לא התעצל ,צילם את המפה והעלה
אותה לפייסבוק לדף תנועת 'ישראל שלי'
וקרא לחבריו לפעול .ראשי ישראל שלי ,תנועה
לאומית ציונית אינטרנטית ,פרסמו קריאה
לחברים להתקשר ללשכתו של מנכ"ל חברת
בזק אבי גבאי ולחברת רונלייט (תוך שהם
מצרפים את מספרי הטלפון האמורים) ולדרוש
מהם לשנות את המפה ולהסיר את המוצרים
עד לתיקון המעוות.
בתוך דקות אחדות הוצפו המרכזיות
בלשכת מנכ"ל בזק ובחרת רונלייט בעשרות
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קורס משגיחי כשרות
מטעם הרבנות הראשית לישראל

קורס סופרי סת"ם

בהעיהרצושמה
מה!

הקורסים יתקיימו ,בשעה טובה ומוצלחת ,בשבט ואדר א' תשע"א
באריאל ,בישוב אדם וברחבי הארץ.
לפרטים ,02-5670652 :פקס ,15325635401 :ירון.052-4213405 :
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