יַ ְח ָּדו ֻא ְמ ָללּו (איכה ב',ח')

קריאת קינות בבית הכנסת בעצמונה ,ערב הגירוש תשס"ה

שלנו

 | 256במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אב תשע"א |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

4

6

פנים לכאן ולכאן
סיפורי ארץ ישראל

שש שנים חלפו מאז הגירוש הכואב מגוש
קטיף וצפון השומרון .שש שנים שבהן
חורבותיו השוממות של הגוש משמשות
את החמאס כבסיס טרור ענק ,הולך
וגדל ,וחושפות את יישובי דרום הארץ
למתקפת טילים הפוגעת בתחושת
הביטחון בדרום בפרט ובישראל בכלל.
שש שנים חלפו ותפקידנו לזכור ולהזכיר
את הלקח המרכזי – התיישבות יהודית
מחזקת את ישראל ופגיעה בה היא
מתכון בטוח להידרדרות ביטחונית .ביום
שלישי האחרון ,הושק בכנסת הספר
החדש "אלבום ההתנחלויות – הסיפור
האמיתי" ,לציון שש שנים לגירוש.
במדור 'ישעמדה' השבוע ,בחרנו להביא
את ברכת יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין,
לרגל השקת הספר.

פרשת דברים

שבת חזון

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:57
תל אביב 19:13
חיפה 19:05

יציאה
20:11
20:13
20:14

כניסה
19:02
חברון
19:03
שכם
באר שבע 19:11

יציאה
20:11
20:11
20:11
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רבן של ישראל
דמויות מופת בעם ישראל

נסע ונט"ן
מה קורה

על הפרק
שש שנים לגירוש
מהגירוש להרמת הדגל

פ

עמים רבות מאז הגירוש מגוש קטיף ,לפני
שש שנים ,שאלנו את עצמנו ,מה הועלנו
מאז לעם ישראל?
השאלה אולי נשמעת נאיווית ,מתמיהה והזויה
מעט .האם עלינו לשאול מה אנחנו עשינו למען עם
ישראל? עלינו לשאול מה עם ישראל וממשלתו
עשו למעננו כדי לתקן את העוול הנורא שנגרם
לתושבי גוש קטיף כתוצאה מהגירוש!
בשנים אלו היינו עסוקים רבות בהישרדות
ובדאגה להשבת העושק והגזילה שנלקחו מאתנו
בשרירות לב ומתוך רשעות .פעלנו למען בניית
הקהילות והישובים מחדש ועוד .יחד עם זה ,היה
ברור לנו שאיננו יכולים ואסור לנו להתכנס אל
תוך עצמנו .האמנו שהקב"ה העמידנו בפני ניסיון
קשה ביותר ,מתוך שהוא מאמין בנו ובכוחנו
לעמוד בו ,וכדברי רש"י כתובות דף ס"ז ע"א
על דברי הגמרא "לפום גמלא שיחנא"  -לפי

הרב יגאל קמינצקי

רב גוש קטיף תובב"א וראש הישיבה הגבוהה בניצן
כח הגמל יטעינוהו משא ,כלומר שהקב"ה נותן
ניסיון לאדם לפי מידתו ויכולתו לעמוד בו .ניסיון
הוא מלשון נס ,דגל להתנוסס ,עניינו להרים את
המתנסה על נס ,להגביהו ולרוממו כדי שיוכל
לפעול גבוה יותר ,עמוק יותר ורחב יותר ממה
שהיה לפני כן ,ולהקרין יותר למרחקים .אברהם
אבינו לאחר העקידה היה במדרגה גבוהה לאין
ערוך יותר ממה שהיה לפניה .צמחו בו כוחות
חדשים שאפשרו לו לפעול דברים גדולים
ונשגבים יותר.
האמנו שהכוחות שהקב"ה צימח בנו לאחר
כל הניסיונות של חיים של מסירות נפש בצל
טרור ושכול ,חיים של הפרחת השממה וערבות
הדדית ,חיים של חיבור של תורה ועבודה
כפשוטו ,התמודדות עם הגירוש ותוצאותיו ,כל
אלו צריכים להוביל אותנו למהלך שיוביל לשינוי
בעם ישראל.

המופע
בניון
עמיר
אמפי עפרה

המשך בעמוד 5

יום חמישי ,י"א באב 11-8-11
באמפי בעפרה  20:00פתיחת שערים
מחיר כרטיס | ₪ 85 :בהרשמה מוקדמת₪ 70 :

להזמנת כרטיסים | 050-9975858 :או במייל tanyawinery@gmail.com -
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יש”עמדה

הלקח המרכזי
המשך מעמוד השער

מה מותר מפעל ההתיישבות ביש"ע,
ממפעלי התיישבות אחרים ברחבי הארץ?
יש גדולים ממנו במספר ובשטח ,יש ותיקים
ממנו בשנים ,יש שלווים ממנו ועשירים ממנו
בממון ובמשאבי טבע  -אם כן ,מהו אותו יתרון
לא רגיל ,שמושך כל כך הרבה ישראלים אל
האזור הזה?
מה שמייחד את מפעל ההתיישבות שלנו
הוא שבנוסף לכל המאפיינים הבסיסיים
של כל מפעל כזה ,הוא נטוע ומחובר חיבור
עמוק ביותר להיסטוריה ,למסורת ,לרוח

היהודית .ההתיישבות ביש"ע היא
מפעל של בתים,
כבישים ,מוסדות
ציבור וחינוך ,בתי
תעשיה,
כנסת,
תרבות וסגנון חיים,
אבל מהותו ערכית:
השיבה אל חבלי המולדת
בהם עוצבה דמותו של
העם היהודי ,אל חברון ,בית
אל ,שילה ואלון מורה – אל

חבל החבלים הישראלי של ספר
הספרים היהודי.
בביתי במעלה שומרון
יש חלון גדול שפונה
מערבה וחלון גדול
שפונה צפונה.
בראשון אני רואה
את תל אביב ,את
מגדלי עזריאלי ואת שפת
הים כאילו מונחים הם על כף
ידי .מן החלון השני ,אני רואה גת עתיקה בת
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 3,000שנה בה דרכו אבות אבותינו ענבים
ליין .שני החלונות הללו מזכירים לי ולרעייתי
בוקר בוקר מדוע עלינו מתל אביב לשומרון.
אנחנו קוראים להם "החלון הביטחוני"
ו"-החלון ההיסטורי" .בעצם ישיבתנו באזור
הזה אנחנו מגנים כאן ועכשיו על יושבי מישור
החוף ובאותה העת מתחברים אל היסטוריה
בת אלפי שנים.
לאט לאט גוברת ההכרה גם בציבור הרחב
(לנו היה זה ברור מזמן) שגם גורל תל אביב
שלוב עם גורלו של אזור יהודה ושומרון.
אך לא רק מישור החוף נהנה מהעמידה
הביטחונית שמספקת האחיזה ביש"ע .את
האמת יש לומר – אם פעם היו שאמרו (אפילו

דוד בן גוריון התבטא כך) שאפשר לוותר על
יש"ע ,אך הס מלהזכיר את חלוקת ירושלים,
לצערנו הטאבו הזה נשבר .היום ברור לכולם
שגורל יהודה ושומרון ישפיע גם על גורלה של
בירת ישראל – תודעתית ,מדינית וביטחונית.
להבנה הזו תרם תרומה כואבת ואכזרית
מאוד גם הגירוש מגוש קטיף לפני שש
שנים ,יחד עם יישובי צפון השומרון .חורבותיו
השוממות של הגוש ,נאנסו לשמש כבסיס
טרור ענק וחשפו את יישובי דרום הארץ
למתקפת טילים חסרת תקדים שפגעה
אנושות בתחושת הביטחון בדרום בפרט
ובישראל בכלל .אל לנו לשכוח את הלקח
הזה – התיישבות יהודית מחזקת את ישראל

ופגיעה בה היא מתכון בטוח להידרדרות
ביטחונית.
לפיכך ,אין כמו ספר אודות ההתיישבות
היהודית המשגשגת ביש"ע כדי לחזק את
תחושת הזכות להיות חלק מהמפעל האדיר
והמיוחד כל כך הזה ,וכדי לחשוף את מי
שעדיין לא זכה ,לנפלאות יש"ע – בתחום
ההיסטורי ,כמו גם בתחומי ההתפתחות
המודרנית והחברתית הבלתי פוסקת .ברכות
למכביר להוגי רעיון הספר ולמבצעיו בפועל.
ואולי רק עובדה אופטימית אחת לסיום:
למעלה מ 600,000-יהודים גרים היום "מעבר
לקו הירוק" ותוך שנים לא רבות נחצה את קו
המיליון .הזמן ,ללא ספק ,פועל לטובתנו.

יש”ע שלנו \\ 3

סיפורי ארץ ישראל

'ערב טוב,

אולי יש לכם כמה דקות בשבילנו?'

כ

ך נפתחה בדרך כלל השיחה בין
הפעילים הכתומים לתושבי באר שבע
שברוב המקרים פתחו את בתיהם ואף
הכניסו פנימה את האורחים הבלתי קרואים.
הפעילים דיברו על הנתק שקיים בין חלקים
בעם ועל רצונם ליצור התחברות והתקרבות.
בהמשך הם ניתבו את השיחה לסוגיית גוש
קטיף ושאלו את התושבים כיצד יצביעו
במקרה שיתקיים משאל עם בשאלת תוכנית
ההתנתקות .רבים מהתושבים לא הכירו את
גוש קטיף ותיארו לעצמם שמדובר במקבץ של
קרוונים הממוקם לו אי שם על גבעות טרשים.
הם הופתעו כשהפעילים הציגו בפניהם תמונות
ומצגות מחשב של ישובים ותיקים ופורחים,
ובדרך כלל גם גילו שגוש קטיף קרוב לבתיהם
הרבה יותר משחשבו.
רוב התושבים היו שקועים בצפייה בטלוויזיה
כשהגיעו אליהם הפעילים .הם הושיבו את
הפעילים בסלון ,וברבים מהמקרים ניהלו
אתם שיחה כשהטלוויזיה ממשיכה לפעול.
באחד המקרים הגיעו מספר בחורי ישיבה
לדירת סטודנטים באמצע משחק כדורסל של
מכבי תל אביב .הסטודנטים הסכימו לשוחח
עם בחורי הישיבה רק לאחר המשחק והזמינו
אותם לצפייה משותפת .הבחורים נענו להזמנה
והתיישבו עם הסטודנטים לצפות במשחק.
האווירה הטובה שנוצרה במהלך הצפייה
הובילה לשיחה ארוכה שהחלה עם תום המשחק
ונמשכה אל תוך הלילה .במקרה אחר הגיעו שני
בחורי ישיבה בלילה גשום לביתה של משפחה
בעיר שצפתה גם היא במשחק כדורסל .כשאבי
המשפחה פתח את הדלת הוא שאל את השניים
מה רצונם והם ענו שהם מ'תנועת ההתחברות'
ושהם באו להכיר את המשפחה ,ולדבר .האב
תמה' :סתם כך ,באתם לדבר?' .הוא הכניס
אותם לביתו ואז ניגש לטלוויזיה בסלון וכיבה
אותה .לבני משפחתו המופתעים הוא הסביר:
"אנחנו לוקחים פסק זמן .אם אנחנו יושבים פה
וכל מה שמעניין אותנו הוא כדורסל ,והשניים
האלה נרטבים בגשם כדי לדבר אתנו ,אז צריך
פסק זמן כדי לחשוב!".
הביקורים בבתים הולידו גם יוזמות חברתיות.
שני בחורי ישיבה הגיעו במסגרת הפעילות
לביתו של עורך דין בבאר שבע .העו"ד התנצל
שאין לו זמן לדבר עמם אך אמר לשניים שהוא
מוכן להקדיש שעה מזמנו לטובת דבר שבו יוכל
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לעזור .הבחורים נזכרו באם חד הורית שפגשו
באחת הדירות באותו רחוב ,שסיפרה להם שהיא
נדרשת לפנות את דירתה בימים הקרובים .הם
שאלו את עורך הדין אם יסכים לסייע לאישה
בהתנדבות והוא השיב בחיוב .בחורי הישיבה
קישרו בין השניים ,ועורך הדין ייצג את האישה
במאבקה .הסיפור על עורך הדין המתנדב
מבאר שבע התגלגל והגיע לפעילי 'פנים אל
פנים' בירושלים .שניים מהם שהסתובבו בין
בתים בשכונת בית הכרם הגיעו לביתם של
זוג רופאים שבדיוק אירחו בביתם זוג רופאים
נוסף .הרופאים הזמינו את הבחורים לביתם
ושוחחו עימם ארוכות .כששאלו את השניים
במה הם יכולים לעזור סיפרו להם הבחורים על
עורך הדין מבאר שבע שנרתם לטובת שכנתו.
הרופאים התרגשו מהסיפור והחליטו לעשות
מעשה דומה .הם הודיעו לבחורים שכל אחד
מהם יקדיש שעתיים בשבוע מזמנו בהתנדבות
למען עם ישראל .שמותיהם נרשמו במטה 'פנים
אל פנים' הירושלמי ,ופעילי המטה עודכנו
שאם במהלך פעילותם הם נתקלים באנשים
הזקוקים לעזרה של רופא ,הם מוזמנים לחבר
אותם לאחד מארבעת הרופאים.

האישה אמרה שהיא אינה
מעוניינת לשמוע ,אבל לאחר רגע
התחרטה והזמינה אותם להיכנס.
הבחורים נכנסו פנימה ,ונחשפו
לדירה עזובה ולא מתוחזקת .הם
התיישבו בסלון ופתחו בשיחה עם
האישה שסיפרה להם את קורות
חייה ואת מצוקותיה הרבות .היא
הופתעה מאוד מכך שהשניים גילו
עניין בדברים שאמרה ולאחר מספר
דקות אמרה להם בהתרגשות" :דעו
לכם שחלפו שבע עשרה שנים
מאז שבעלי נפטר ,ובשש עשרה
השנים האחרונות ,אין איש שנכנס
לבית הזה ,עד שהגעתם אתם."...
ביקורי הבית חשפו בפני הפעילים גם תופעות
של בדידות ממנה סובלים אזרחים רבים בחברה
הישראלית .שני בחורים מישיבת ההסדר
בירוחם דפקו על דלת אחת הדירות בבאר שבע
ונענו בסירוב של בעלת הבית לפתוח להם את

פנים לכאן ולכאן
הדלת .הבחורים השיבו לאישה בברכת לילה
טוב ,ואמרו שהם מניחים ליד הדלת סלסלת
עגבניות שרי מתוצרת גוש קטיף .האישה
הסתקרנה ופתחה מעט את הדלת" .מי אתם?",
היא שאלה את השניים ,ואלו הסבירו שהם באו
לדבר בשם תושבי גוש קטיף המאוימים בפינוי
מבתיהם .האישה אמרה שהיא אינה מעוניינת
לשמוע ,אבל לאחר רגע התחרטה והזמינה
אותם להיכנס .הבחורים נכנסו פנימה ,ונחשפו
לדירה עזובה ולא מתוחזקת .הם התיישבו
בסלון ופתחו בשיחה עם האישה שסיפרה
להם את קורות חייה ואת מצוקותיה הרבות.
היא הופתעה מאוד מכך שהשניים גילו עניין
בדברים שאמרה ולאחר מספר דקות אמרה
להם בהתרגשות" :דעו לכם שחלפו שבע
עשרה שנים מאז שבעלי נפטר ,ובשש עשרה
השנים האחרונות ,אין איש שנכנס לבית הזה,
עד שהגעתם אתם."...
פעמים רבות גלשה השיחה בין הפעילים
לתושבים מסוגיית גוש קטיף לסוגיות דת
אמונה וערכים .היו תושבים ששיתפו את
הפעילים בבעיות הקשורות לחינוך ילדיהם.
הפעילים שאלו את התושבים אם יהיו
מעוניינים להמשיך את הקשר ולשמוע תכנים
דומים גם בעתיד .במקרה של תשובה חיובית
הם דאגו לדווח על כך לאנשי 'בית מוריה',
תושבי העיר .אט אט הצטברו ב'בית מוריה'
עשרות פניות מצד תושבים בבאר שבע שהביעו
עניין בקשר מתמשך .חלק מהפונים ביקשו
ללמוד בחברותא עם בחור ישיבה ,חלק ביקשו
להשתתף בשיעורי תורה ,וחלקם ביקשו לקבל
ייעוץ זוגי או משפחתי ברוח היהדות .הפעילות
שהחלה כפעילות הסברה למען גוש קטיף
הולידה חברותות ,שיעורי תורה ועיסוק נרחב
בזהות יהודית .במהלך חודשי החורף ,החליטו
אנשי 'בית מוריה' להקצות משאבים ואנשים
לטובת העמקת הקשרים שנוצרו במהלך
מבצעי 'פנים אל פנים' שהתקיימו בעיר .כך
נוסדו שיעורים קבועים עם קבוצות של תושבים
שביקשו להעמיק את זהותם היהודית .אור
בן שושן שפיקד על מבצעי ה'פנים אל פנים'
מטעם 'בית מוריה' החל להעביר שיעור תורה
קבוע בכל מוצאי שבת לקבוצת שוטרי יס"מ
שהכיר במהלך הפעילות בעיר .פעמים רבות
הולידו השיעורים שיחות מעמיקות בנושא
חשיבות ארץ ישראל .בן שושן היה מודע לכך
שהשוטרים אותם הוא מלמד עלולים להיות
שותפים בעקירת גוש קטיף ,אם זו תצא לפועל.
הוא לא דיבר אתם על אפשרות כזו באופן ישיר
והעדיף להסתפק בבירור רעיוני של הסוגיה.
השיעור הקבוע שהעביר בן שושן לשוטרי
היס"מ גם השפיע על חייהם האישיים של חלק
מהמשתתפים .אחד השוטרים סיפר לבן שושן
שעד לא מזמן הוא תכנן להתגרש מאשתו אבל
בעקבות השתתפותו בשיעורי התורה ,התחזק
הקשר הזוגי בינו לבין אשתו והוא החליט שלא
להתגרש ממנה.
בסופו של תהליך היוותה פעילות ה'פנים אל
פנים' בבאר שבע זרז להקמת מכון 'אורות
ישראל' בעיר ,גוף הפועל להעמקת הזהות
היהודית בבאר שבע וסביבתה.
מתוך הספר "כתום המאבק" מאת אלישיב רייכנר
בהוצאת ידיעות אחרונות.

מהגירוש להרמת הדגל

על הפרק
שש שנים לגירוש

המשך מעמוד השער

במהלך המאבק כנגד חורבן גוש קטיף ,פקדנו
אלפים רבים של בתים .אלפי מתנדבים ישבו
בעשרות אלפי סלונים של עמך בית ישראל על
כל גווניו ועדותיו ופעמים רבות נשמעה הדרישה,
בקשה :היכן אתם? מדוע אתם מגיעים אלינו רק
כשרע לכם ולא כשרע לנו? אנו מקנאים בנוער
שלכם ,רוצים נוער כזה ,רוצים ערכי משפחה
כמו אצלכם ועוד .הצטרפו אלינו ואל מצוקותינו!
השבנו להם שהצדק אתם ושבע"ה לאחר סיום
המאבק נגיע.
במאבק נתגלו לנו תובנות חדשות .נפגשנו עם
עם ישראל פנים אל פנים וגילינו ,מצד אחד ,עד
כמה העם צמא לתכנים ולאידיאלים אחרים ומהצד
השני ראינו שיש ציבור אמוני מדהים בעם ישראל
המאמין בתורה הגואלת ,המסוגל לגייס כוחות
אדירים ולפעול מתוך אמונה ומסירות נפש ,וליצור

פעולות ומעשים שמדינת ישראל לא ראתה מעודה,
בין אם זו השרשרת הישראלית המדהימה שהציבה
וחיברה מאות אלפי אנשים מגוש קטיף לירושלים,
משאל הליכוד שחולל מהפך מדהים ,מעבר פנים
אל פנים של למעלה מחמישה עשר אלף מתנדבים
במאות אלפי בתים ברחבי המדינה" ,הכתום" שהפך
לסמל ,צעדת יום העצמאות שלפני הגירוש שיצרה
פקק אדיר בין אשקלון לגוש קטיף ועוד.
כתוצאה מתובנות אלו ,האמנו שבכוחנו לחולל
מהפך במדינת ישראל גם אם זה יהיה קמעא
קמעא .האמנו שאם נשכיל להציב מטרה נשגבה
כמו שינוי הפרהסיה ,התרבות והתכנים של
החברה הישראלית ,יהיה בכוחנו לגייס את אותו
ציבור נפלא למהפכה זו שתוביל לשינוי סדר היום
של החברה הישראלית ובסופו של דבר תוכל גם
להוביל לשינוי בהנהגה.

משכיות

לאור זאת ,כשנה וחצי לאחר הגירוש הקים ועד
המתיישבים את תנועת "מרימים את הדגל".
זכינו ליצור בשנים אלו חיבורים נפלאים בין כוחות
מגוונים של תנועות הנוער ,השירות הלאומי ,קרן
הקהילות ,לאורו נלך ,מפעלות הציונות הדתית,
מהות ועוד ועוד .חיבור כוחות אלו יצר תנועה
הפועלת בפרהסיה בכל רחבי הארץ .לדוגמה:
יום ירושלים האחרון נחוג במרכזיהן של כמאה
ערים ,בריקודגלים ובפעילויות אחרות .יום
גוש קטיף צויין בכמאה ערים ,כאשר השנה,
לראשונה ,מתקיימת פעילות עם ציבור רחב
שאינו מזוהה עם הכתום .בקיץ זה פעלו אלפים
רבים של בני נוער בלמעלה משישים ערים
בעניינים שבחסד ובחינוך ,תוך שיתוף פעולה עם
הגרעינים המקומיים .בשיתוף עם מועצת יש"ע
הוקמו סוכות ענק ,במרכזיהן של כעשרים ערים,
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ילדים שלנו

דמויות מופת בעם ישראל

 רבי שלמה יצחקי (רש"י)

www.myisrael.org.il

תקוה דגן

רש“י  -רבי שלמה יצחקי ,נולד בעיר 
טרוייש שבצפון צרפת בשנת ד‘ת“ת
).(1040
המסורת אומרת כי רש"י היה מצאציו של
רבי יוחנן הסנדלר ,שהיה דור רביעי מרבן
גמליאל הזקן ,בן שמעון הנשיא ,בן הלל
הזקן ,מבני שפטיה בן דוד מלך ישראל.
על פי האגדה ,היו הוריו של רש"י חשוכי
פרי בטן שנים רבות .אביו של רש"י היה
סוחר באבנים טובות ,וברשותו הייתה
אבן טובה אשר הייתה חסרה למלך
עבור העבודה הזרה שלו .אביו של רש"י
הסתכן במוות והשליך את האבן הטובה -
בה היה גלום כל רכושו ,כמו גם הבטחה
לעושר רב  -מעבר לסיפון האניה ,והראה
עצמו בוכה על אובדנה .המלך פטר אותו,
ועל המעשה הזה ,על פי האגדה ,נגלה לו
אליהו הנביא והבטיח לו פרי בטן "שיאיר
את עיניהם של ישראל".

בשיתוף

¸¸»È»¯ÇÈ
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רש"י למד בישיבות באשכנז )גרמניה( מגיל  20עד גיל  .30שם נחשף למסורות ומנהגים של קהילות שונות ,ובהן המסורת הבבלית של
לימוד התלמוד והמסורת האיטלקית ,שהייתה קרובה לזו הארץ-ישראלית הקדומה .בתום לימודיו חזר רש"י לטרוייש והשתלב מיד בחיי
הקהילה היהודית .הוא הצטרף לבית הדין בעיר והחל לפסוק הלכות לכל יהודי הסביבה ,אך סירב לקבל שכר על תפקידו זה .רש"י ייסד
ישיבה בטרוייש ,אך גם ממנה לא קיבל שכר .פרנסתו של רש"י היתה ,כנראה ,מגידול כרמים או ממסחר ביין .במקביל לידע התורני ,היה
גם בעל ידע כללי נרחב :שלט במגוון שפות ,בענף החקלאות ,המסחר ומלאכות שונות .כמו כן צייר רש"י מפות בתוך פירושו למקרא ,מה
שהיה חריג בקרב פרשני ימי הביניים ,דבר שנבע מתוך חיבתו לארץ ישראל ורצונו להמחיש ללומדים את דמותה.
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כאשר התוכן שהוצג שם היווה אלטרנטיבה נפש וגבורה יהודית.
לתרבות הרחוב בסוכות של פסטיבלים ושאר מגמתנו היא לראות כיצד הגרעינים התורניים בכל
מרעין בישין .ביום הזיכרון לחללי צה"ל הקמנו עיר לוקחים אחריות רחבה ככל האפשר כשאנו
אהלי לימוד וזיכרון בכשלושים מתוך כארבעים מסייעים להם בחיבורים אל גופים ארציים ,מוסדות
בתי עלמין צבאיים פעילים .היה קשה לנו עם חינוך ,ישובים ביש"ע ועוד.
העובדה שהופכים יום זה ליום דיכאון לאומי .אך לא די בכך .כדי להשלים את המהלך אנו
האמנו שיש להפוך יום זה ליום של קבלת כוחות מנסים לחבר את הציבור ל"מעשר זמן" :אם כל
מתוך מסירות הנפש של הנופלים .ואכן באהלים בחור טוב יתרום "מעשר זמן" בתחום עיסוקו ,הרי
אלו שהוקמו בתוך בתי העלמין – בהם מתמקד שניתן יהיה ליצור קשרים וחיבורים מדהימים,
עיקר תשומת הלב של עם ישראל ביום זה  -בין נותנים למקבלים .בכוחו של "מעשר זמן"
הועברו שיחות ושיעורים בנושאים כמו מסירות להוריד את החיבורים עד לרמת הפרט .גם כאן

6

\\ יש”ע שלנו

רש"י זכה לכינוי שבח "רבן של ישראל" ו"חתן
תורה" עקב העובדה שעבר בפירושו כמעט
על כל התורה כולה .על האופן בו פירש
את התורה העיד רש"י" :ואני לא באתי אלא
לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי
המקרא דבר דבור על אופניו" .יצירתו של
רש"י ופרשנותו כללו את רוב תחומי היצירה
היהודית בימיו  -תנ"ך ,תלמוד ,הלכה ופיוט.
אין לתאר את לימוד הגמרא ,את פרשנותה
ואת ספרות ההלכה בכללותה בקהילות
אשכנז בלא פירושו של רש"י.
שתי תכונות אופי בולטות ביותר באישיותו
של רש"י והן עוברות כחוט השני בכל
מפעלו :פשטות וענווה .פעמים רבות
מוצאים בפירושיו את הביטוי" :אינני יודע
מה פירושו".
האגדה מספרת שכאשר עסק בפירושו
למסכת מכות ,הגיע לדף י"ט ,והספיק לכתוב
את המילה "טהור" ואז יצאה נשמתו בטהרה.
רש"י נפטר בגיל ) 65כ"ט בתמוז שנת ,(1105
מקום קבורתו נשכח במשך הדורות.

אנו מאמינים שהגרעינים התורניים ינתבו וינווטו
תרומה זו ליעדים נדרשים ורצויים .ובע"ה כמים
הפנים לפנים .ככל שנתחבר באמת לעם ,כך בע"ה
העם ירצה להתחבר אל אותם ערכי הנצח שאנו
מאמינים בהם.
מאז הקמתה של תנועת מרימים את הדגל לפני
כארבע שנים וחצי ,אנו רואים יותר ממעט אור
בקצה המנהרה .אנו מגלים יותר ויותר שהציבור
צמא לערכי נצח אלו ובע"ה ככל שנקדים יותר
לקחת אחריות ,כך תקדים הגאולה ותופיע .אמן
כן יהי רצון.

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

זהה את

הדמות

פתרון החידה הקודמת :רש"י
נריה דוד בינשטוק ,פסגות ,נריה בן-גל ,רחובות,
יצחק בן חמו ,חיפה ,עידית ,חריש.

תושבי בנימין
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יוצרים היום את
המורים של המחר

שירות חדש לסטודנטים
בליפשיץ¨ המכללה הקרובה
ביותר לבנימין∫

הסעות ללא תשלום
מחבל בנימין
מסלולי לימוד עדכניים¨ תכנית
מצויינים¨ מלגות ותנאים נוחים ≠
מעכשיו הכל קרוב אליכםÆ
בואו ללמוד במכללה הדתית
הראשונה בישראל להוראה
אÆ
ולעצב את הדור הבאÆ

תוכנית
מצויינים

B
תואר ראשון B.Ed.
בהתמחויות∫
ותעודת הוראה
חויות∫
תנ“ך

•

תושב“ע

•

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
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תקשורת
שורת

תכניות מועדפות בתנאים מיוחדים∫

מדעי הטבע • מתמטיקה • גיאוגרפיה
• מתמטיקה ומחשבים • מעבדות ציוד ומיחשוב
מתקדמים • אפשרות ללימודים מרוכזים
• מגוון מלגות והלוואות • פעוטון במקום
תחרות סיפורים לבנות שירות

כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו¨ השתתפו
בתחרות ואולי תזכו במחשב נייד
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ההרשמה מסתיימת°
לפרטים¨ לפגישת ייעוץ אישי ללא תשלום ולהרשמה∫
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מכללת

הראשונים בחינוך Æתשעים שנהÆ

מכללת
המכללה האקדמית הדתית לחינוך
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

רב-רבנים למעלה מאלף איש מכל
רחבי הארץ ,נכנסו ביום חמישי
שעבר לקבר יוסף שבשכם .בין
הנוכחים :הרב חיים דרוקמן ,הרב
יעקב יוסף ,המקובל הרב יעקב
דויטש ,המקובל הרב אברהם מויאל,
הרב שמואל הוברמן ,האדמו"ר
ממישקולץ  1וכן ח"כ דני דנון
וראש המועצה האזורית שומרון
גרשון מסיקה.
שת"פ אזורי מנכ"לית המשרד
לשת"פ אזורי ,הגב' אורנה הוזמן
בכור ,סיירה בבנימין בשבוע שעבר,
לראשונה מאז נכנסה לתפקידה.
במהלך הסיור ביקרה הוזמן בכור

במיזמים השונים אותם עוזר
משרדה לפתח ונפגשה עם ראש
המועצה אבי רואה ועם קב"ט
המועצה אביגדור שץ" .היה זה
סיור מרגש ,נוגע ללב ובהחלט נותן
נקודת מבט חדשה על האזור",
סיכמה .את הסיור הובילה דוברת
המועצה ,תמר אסרף ,שניצחה
במקביל גם על קורס מיוחד
לתושבי המועצה המשלב סיורי
שטח עם היסטוריה והסברה למען
ההתיישבות . 2
נסע ונט"ן תחנת מד"א בבקעת
הירדן התחדשה בימים האחרונים
באט"ן – אמבולנס טיפול נמרץ
 . 3עם הגעתו של האמבולנס

ובהתאם לסיכום בין ראש המועצה
דוד אלחייני ומנכ"ל מד"א אלי בין,
התחנה החלה לעבוד  24שעות
ביממה ,לאחר שבעשרות שנות
ההתיישבות בבקעה עבדה התחנה
רק  12שעות ביממה .האט"ן יופעל
על ידי פרמדיקים ובהמשך ,אומרים
במועצה ,יש כוונה להחליף את
האמבולנסים ביישובים השונים.
הצעה נ-חמדת מצוקת הדיור
מולידה רעיונות מעניינים :ביישוב
הקהילתי-דתי המתפתח חמדת
שבצפון בקעת הירדן  4פתחו
בימים האחרונים במבצע דיור
לבוגרי המכינה הקדם-צבאית
ביישוב .המבצע כולל מגורים ללא

מורידים  20אחוז עכשיו

המחאה החברתית משלבת להילוך גבוה :התנועות הציוניות  -בני
עקיבא ,אם תרצו ,רעננים ,ישראל שלי ,ועד שכונות דרום תל
אביב ,צעירי ירושלים וסטודנטים דלים – חברו השבוע
יחד למאבק חברתי אמיתי ותכליתי :קואליציית "20
אחוז" ,הדורשת פתרון צודק למצוקת מעמד הביניים
בישראל באמצעות קיצוץ של  20אחוז ממחירי כל
מוצרי היסוד .ראשי הקואליציה מסבירים כי מחאת
הדיור ברוטשילד היא 'קריאת השכמה' לעם ישראל
ולממשלה ,שאסור להתעלם ממנה ,אך אין לקרוא
לאנרכיה ולהפיל את ממשלת ישראל במקום לתקן
מהר וברצינות את המצב" .היעד שהצבנו הוא ריאלי,
ואפילו בזמן קצר ביותר 20 .אחוזי הוזלה במוצרי היסוד
זהו פתרון אמיתי ,מדיד ומיידי" ,הם מסבירים.

¸¸»È»¯ÇÈ
É´¿´¸Å¼¸È´Á
www.myisrael.org.il

תשלום לבוגרי המכינה ,בתמורה
ל"שעות קהילה" – רתימת כישוריהם
של הזוגות הצעירים לטובת היישוב
ולפיתוח הקהילה .פרטים נוספים –
בדף הפייסבוק של חמדת – חמדת
בונים עליך.
אל עיר דוד אתר עיר דוד המקראית
 5מזמין את הציבור לקיץ של
פעילויות .מופעים של דוד דאור,
מיכה שטרית ושלמה בר ,סיורים
ארכיאולוגיים ותנ"כיים ,סיורי
ערב מקסימים ,רכיבה על רכינוע
(סאגוויי) ,טיולי אופניים ,משחקי
ניווט ,פיינטבול ,סדנת מחזור
ויצירה ועוד .לפרטים והזמנות חייגו
.*6033

לילות קלאסיים 2

ביוזמה ובתמיכה של משרד התרבות והספורט

שבעישראלית
יטה ה
הסינפוניבאר
מארחת את צמד הפרברים

יום חמישי י“א אב 11.8 ,אמפי יער יתיר

 18:30יריד אמנים ,גבינות ויין |  20:00תחילת המופע
הכניסה חופשית | הרשמה מראש חובה

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

המוציא לאור:

ha.org.il
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www.finish1982.co.il
pini@finish1982.co.il

8

\\ יש”ע שלנו

לפרטים והרשמהwww.gonegev.co.il | 1599-507-517 :

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה:
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים 95477מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן תמונות:
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662מרים צחי ,מוא"ז שומרון ומקס ריצ'רדסון הפקה:
 w w w . m y e sלתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לכבד.
להנציח.
להקדיש.
<JA@;J91I92H4

