ימי החנוכה

מכינים סופגניות במאפיית שיפון בנווה דניאל שבגוש עציון ,השבוע

שלנו

 | 272במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
כסלו תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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זכויות אדם גם לציונים
ישראל שלי

בדרכים ישרות
מה קורה

על הפרשה וישב
הרב דני איזק

יופי טהור

ראש ישיבת בית אורות

זמני השבת

"ו

כניסה יציאה
ירושלים 17:17 16:2
תל אביב 17:18 16:16
חיפה 17:16 16:05

כניסה
16:07
חברון
16:05
שכם
באר שבע 16:17

יציאה
17:18
17:16
17:19

יהי יוסף יפה תאר ויפה מראה".
מבאר רש"י " :כיון שראה עצמו
מושל ,התחיל אוכל ושותה
ומסלסל בשערו ,אמר הקב"ה :אביך
מתאבל ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה
בך את הדוב .מיד ותשא אשת אדוניו את
עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי".
אותו תיאור ממש מופיע אצל רחל ,אמו של
יוסף" .וללבן שתי בנות ,שם הגדולה לאה
ושם הקטנה רחל ,ועיני לאה רכות ,ורחל
היתה יפת תואר ויפת מראה"  .לא מצינו
ביקורת על רחל .אדרבא ,הפסוק הבא
אומר "ויאהב יעקב את רחל ."...אם היתה
שלילה ברחל שהיתה יפת תואר ,לא היה
יעקב רוצה לישא אותה לאשה .נמצינו
למדים שהיחס ליופי הוא מורכב .מחד,

מסוכן ומשעבד כמו שראינו אצל יוסף,
אולם מאידך הוא חשוב ונכבד ,ועל כן
"ויאהב יעקב את רחל".
ההתייחסות ליופי תלויה במבט של
המתבונן וברמתו הרוחנית .המשנה
במסכת אבות מלמדת אותנו ש"ההולך
בדרך ושונה (לומד) ומפסיק ממשנתו
ואומר מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה
מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו".
הלומד תורה מתחבר לדבר ה' ,ומתחבר על
ידי כך לקב"ה .לכן אם בזמן שעוסק ביסוד
האלוקי הוא מפסיק ומתחיל להתבונן ביופי
החיצוני של האילן ובאסתטיקה ,הרי ההוא
עוקר את נפשו ממקור חיותה ומתחייב
בנפשו ,כי אין חיים חיצונים בלא יסוד
אלוקי נשמתי.
המשך בעמוד הבא

כבר למעלה מעשור מלווה ארגון פעמונים ,בהתנדבות,
אלפי משפחות יד ביד ,כל הדרך לאיזון כלכלי.
בחנוכה הזה נוציא עוד משפחות ממינוס לאור
ל פ ר ט י ם

לצאת ממינוס לאור

ו ת ר ו מ ו ת :

1-800-35-10-12
www.paamonim.org

פעמונים ארגון חסד )ע”ר(  58-039-270-2אורלוב  77פתח תקווה 49342
 info@paamonim.orgטל 03-9127100 .פקס03-9127101 .
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לטיפולכם המיידי

יש”עמדה
"עשב שוטה" הוא מושג סובייקטיבי.
אומרים שצמח יכול להיתפס בעיני
האחד כעשב שוטה ,אך חברו דווקא
יראה בו פרח אטרקטיבי .אם כן,
תופעת האנרכיסטים המסתובבים
ברחובנו אינה עונה על ההגדרה
הזו ,שכן מאות אלפי הישראלים
המתגוררים ביהודה ושומרון
מתייחסים אליה בדיוק כפי שעושים
זאת יתר אזרחי המדינה – כאל
קבוצה אלימה ומסוכנת שחייבת
להיות מטופלת טיפול מעמיק ומידי.
אלוף פיקוד המרכז ,אבי מזרחי,
אמר אתמול בעקבות האירוע
האלים בחטמ"ר אפרים כי ראשי
מועצת יש"ע אינם מגנים מספיק
את האירועים .ובכן ,האלוף כנראה אינו שומע
טוב .ראשי מועצת יש"ע שבים ומגנים מעל כל
במה את המעשים הנפשעים הללו ,שיורים
להתיישבות ברגל ואולי גם בראש.
לא רק בגינויים מילוליים עוסקת הנהגת
המתיישבים .בחודשיים האחרונים יזם יו"ר
מועצת יש"ע ,דני דיין ,סבב פגישות עם בכירי
מערכת אכיפת החוק :עם המפכ"ל רב ניצב

יופי טהור

אירוע הצדעה לצה"ל בבנימין ,קיץ 2011

יוחנן דנינו ,עם פרקליט המדינה משה לדור,
עם בכיר מאוד בשב"כ ועם אלוף הפיקוד אבי
מזרחי ודרש מכולם לטפל באופן שורשי בבעיית
האנרכיסטים ,לתפוס אותם ,להעמיד אותם לדין
ולהגיש נגדם כתבי אישום .אך הנה ,שוב ,ביום שני
האחרון כשלו כל הכוחות ואפשרו ללילה קשה
של התנהגות אלימה מצד עשרות מתפרעים
להיגמר במעצרו של אדם אחד בלבד .אחד!

על הפרשה וישב

המשך מעמוד השער

אולם יש מצב שאדם גם כשעוסק ביופי הוא
מחבר את כל מציאות ההויה ,גם החיצונית
והגלויה אל המקור האלוקי .אדם כזה אינו
"מפסיק" בלימודו כי הכל אצלו עבודת ה'
ועליו אין המשנה מדברת .זו מדרגה עילאית
ומיוחדת .אולם גם מי שאינו במדרגה זו צריך
לחבר את היופי החיצוני אל טהרת הנשמה.
וידועים דברי הגר"א על הפסוק "שקר החן
והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל",
שאישה יראת ה' היא תתהלל ביופי .כי התוך
הפנימי מתבטא בחוץ ע"י יופי טהור.

זה דבר בלתי נסבל ובלתי מתקבל
על הדעת ,בעיקר משום שלא מעט
אנשי שמאל משתמשים באותה
אוזלת יד של מערכת אכיפת החוק
כקרדום לחפור בו נגדנו ,ומעלים
את העובדה שהאנרכיסטים אינם
נעצרים כתירוץ הזוי נוסף לתקוף
את המתיישבים.
ולכן יש להדגיש :צה"ל זה אנחנו.
סבים ,אבות ,בנים ,נכדים ונינים
ברחבי יהודה ושומרון שירתו
ומשרתים בצבא ההגנה לישראל,
שומרים על המדינה ועוטים בגאווה
את המדים בסדיר ובמילואים .כל
פגיעה בצה"ל היא פגיעה בנו ועל
כולנו ,ובראש ובראשונה על מערכת
אכיפת החוק ,מוטלת החובה לשמור על חיילינו.
כן ,יש לשמור על החיילים ,אך לא רק מפני קומץ
האנרכיסטים ,אלא גם מפגיעתם הרעה של מי
שמבקשים להשתמש בנאמנותם של החיילים
לצה"ל ,למען ביצוע הרס בתי יהודים בארץ ישראל
– דבר שכבר אמרו עליו לא מעט רמטכ"לים כי אין
לו ולביטחון המדינה ולא כלום .זה מזיק לצה"ל ,זה
מזיק להתיישבות וזה מזיק למדינת ישראל.

בחג החנוכה עם ישראל נאבק עם יוון שהם
צאצאי יפת שעליו נאמר "יפת אלוקים וישכון
באהלי שם" .דורשת הגמ' שיפיפיותו של
יפת באהלי שם .יוון הם ביטוי של היופי,
אולם היוונים הדגישו רק את היופי החיצוני
אך בתוכו שכנו כיעור וטומאה .טענת
היוונים שאין מושג של פנים אלוקי וכל
החיים מושתתים על הגלוי והטבעי .הם
גזרו עלינו שלא נמול את ילדינו ,וכל זאת
משום שהמילה היא "אות ברית קודש שחתם
בבשרנו" .דהיינו הביטוי של הקודש הפנימי

גם בגוף הגלוי ,גם בחיצוניות החיים ,ואת זה
הם אינם יכולים לסבול.
המאבק הזה נמשך בעוז גם כיום .הקדושה
הפנימית הכוללת גם את העולם החיצוני
ומרוממת אותו ,מול התפיסה המערבית
החיצונית.
נר חנוכה המאיר מהבית הישראלי אל עולם
החוץ הוא הערובה שאנו נצליח במאבק
התרבותי.
נזכה שכל העמים ילכו אל "בית אלו-הי
יעקב".

זכויות אדם  -גם לציונים
בתל אביב השתתפו ביום שישי האחרון מאות פעילי ימין במצעד
השמאל למען זכויות אדם .ראשי הארגונים ישראל שלי ,אם תרצו,
המטה הלאומי בליכוד ,צעירי הליכוד ורעננים אומרים כי "השמאל
הקיצוני לוקח מונופול על זכויות האדם ,ומנכס אותן לזכויות פלסטינים,
מסתננים ואפילו מחבלים .לכולם פתאום יש זכויות ,חוץ מלרוב הציוני
הדומם במדינת ישראל" .איציק אלטהיים ,תושב מגרון ,יישוב בן 50
משפחות שהמדינה מבקשת להרוס חרף העובדה כי אין איש בעולם
אשר הוכיח כי מדובר בקרקע פרטית פלסטינית ,דיבר בפני מאות
המשתתפים ואמר להם כי "זכות האדם הבסיסית ביותר היא שלא
הורסים בית של אדם ,מבלי שתינתן לו היכולת להתגונן כראוי בבית
משפט .מסתבר למרבה הצער שבית המשפט הגבוה לצדק לא מכיר
בזכות הזו" .יחד עם אלטהיים ,הגיעו למצעד עשרות משפחות ממגרון
יחד עם ילדיהן.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

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

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס

התמונה הזוכה לשבוע זה:

נחל הקיבוצים שבעמק בית שאן .צילמה :רחל בלנק

¯£¬£«§£

לגדול לעיר להרגיש בכפר

¬ £  ®  ¥

 ¤

ÌÎ˙‡ ÌÈÈÓÊÓ
 Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓÂ ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰מזמינות

ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ Ï˘ „Â·Î ˙ÂÁ¯Ê‡ ˙˜Ú‰Â ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ¯È˜È ˙Â‡ ˙˜Ú‰ Ò˜ËÏ
ı¢Î Ï‡¯˘È Î¢Á ÌÈÎ¯„· ˙ÂÁÈË·‰Â ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ß·ÎÏ

{

בתוכנית∫

˘¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· Í¯ÚÈÈ
·¢Ú˘˙ ÂÏÒÎ· Â¢Î
©®≤≤Æ±≤Æ±±
±∂∫∞∞ ‰Ú˘‰Ó ÏÁ‰
·˜¯ÆÔÂ¯ÓÂ˘ È

ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜· ÌÈ˘„Á ˙ÂÁÈË· È¯„Ò‰Â ÈÓÈÙ ˘È·Î ˙ÎÂÁ
·ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ Ú·Â¯Ï ‰ÒÈÎ‰ ¯ÎÈÎ
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ Ò¢˙Ó· ˙ÂÒÎ˙‰
‰ÎÂÁ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰
·¯∫ÈÙÓ ˙ÂÎ
¯‡˘ È¯‡ Ô· Ïˆ¯‰ ¯Ó ≠ ‰ˆÚÂÓ‰
¯‡˘ ÔÈÈ„ È„ ¯Ó ≠ Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ¯È˜È ˙Â‡ ˙˜Ú‰ Ò˜Ë
Ï‡È¯‡ ˙È¯ÈÚ ˘‡¯ ≠ ÔÓÁ ÔÂ¯ ¯ÓÂ ÔÈÈ„ È„ ¯Ó È¢Ú
‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ≠ È¯‡ Ô· Ïˆ¯‰ ¯Ó È¢Ú „Â·Î ˙ÂÁ¯Ê‡ ˙˜Ú‰
·¯‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ˙Î

·¨ÌÂÏ˘· Â‡Â
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯ ≠ È¯‡ Ô· Ïˆ¯‰
‡∞π≠∑π¥∞≥∞∏ · ÌÎ˙ÂÙ˙˙˘‰ Â¯˘‡ ‡

מעלה
לבונה
ניחוח של

חיים טובים

נותרו בתים אחרונים בפרוייקט בתי אמנה°°
מעלה לבונה ≠ בוא לגור בבית פרטי במיקום נוח יחד עם
קהילה מגוונת¨ אפשרויות חינוך ועבודה מעוליםÆ

אריאל

לבונה
ירושלים

פ“ת

הבית∫ חד משפחתי ∞∞ ±מ“ר¨ קומה שניה ≠ מעטפת בנויה ∂ µמ“ר
היישוב∫ קהילתי דתי ˇ הקהילה∫ כ≠ ∞≤ ±משפחות

המיקום∫  ≥µדק‘ מירושלים ומפתח תקווה
המחיר∫ במבצע מדהים°

לפרטים ולקליטה∫ אורי ≠  ∞µ≤≠∑≤∞≥∑∞±מרכז מידע אמנה ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

יש”ע שלנו \\ 7

מחפשים אירועים מעניינים לחופשת החנוכה? כנסו לאתר מועצת יש"ע www.myesha.org.il
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

חינוך טוב סגן ראש הממשלה ושר החינוך ,גדעון
סער ,ביקר השבוע בשומרון ובנימין .באתר תל שילה
הצהיר השר באזני ראש המועצה האזורית בנימין
אבי רואה  1כי המקום ההיסטורי יוכנס למפת
הסיורים הלימודיים של מערכת החינוך .בטקס
חנוכת מעונות לסטודנטים במרכז האוניברסיטאי
אריאל אמר שר החינוך כי ההתפתחויות האזוריות
האחרונות "מחייבות את ישראל להציב סימני
שאלה מעל הנכונות להקמת מדינה פלסטינית,
שתהיה מהלך רב סכנות לישראל".
חוטים על ההר לפני שבע שנים בדיוק נהרגה
עטרה פלס-אלון ז"ל בתאונת דרכים ,סמוך
ליישוב כוכב השחר  -בו גדלה ובו גם גידלה ,יחד
עם בעלה ,את שני ילדיה הקטנים .משפחת פלס
רצתה להנציח את ביתם הבכורה עטרה ואת
דרכה המיוחדת ,והוציאה לאחרונה ספר חדש
הנושא את זכרה .בספר  , 2אותו כתבה רות עציון
ואיירה נורית צרפתי ,חוטים המטפסים על ההר,
מספקים משל מיוחד ועמוק שעניינו שמחת חיים
ודרך ישרה .לרכישה.052-5666445 :
בדרכים ישרות החברה הלאומית לדרכים סיימה
סדרת עבודות לשיקום ציר הנסיעה המרכזי
של יו"ש  -כביש  - 60בקטעי דרך שבין צומת
תפוח להר חברון .בטקס במעמד שר התחבורה
והבטיחות בדרכים ישראל כץ ,נחנך השבוע תוואי
הכביש המחודש  . 3השתתפו :מ"מ מנכ"ל משרד
התחבורה אלכס לנגר ,מנכ"ל החברה הלאומית
לדרכים שי ברס ,יו"ר דירקטוריון החברה הלאומית
לדרכים מיכה גולדמן ,ראש המועצה האזורית

מטה בנימין אבי רואה ,ראש מועצת קדומים חננאל
דורני וראש מועצת בית אל משה רוזנבוים.
מנגינה אחרת תלמידי שכבת י"ב בישיבת בני
עקיבא כינור דוד  4שביישוב עטרת בבנימין ירדו
בשבוע שעבר לדרום תל אביב ,במסגרת פרויקט
להכנת התלמידים לחיים .הם למדו בחברותות
עם תלמידי התיכון הדתי 'ראשית' בתל אביב
ושוחחו עמם על מצב העוני ,הפשע והפערים
בחברה הישראלית .אח"כ שמעו ממנהל התיכון,
הרב ספי שרמן ,על הצורך בנשיאת דגל צמצום
הפערים מצד הציונות הדתית .התלמידים סיירו
בשכונת מצוקה עם תומר רבי" ,בוגר" השכונה
שסיפר על ילדותו ואח"כ נפגשו התלמידים עם
ראש הגרעין התורני של שכונת התקווה.
מה קרא ח"כ איוב קרא מהליכוד ביקר בסוף
השבוע שעבר באפרת שבגוש עציון  . 5בשיחה
עם תלמידי ישיבת נווה שמואל ,אמר ח"כ קרא כי
ליהודים היושבים בארץ ישראל בעלות מלאה על
הקרקע ועליהם להיות גאים בכך .בסיור שערך לו
ראש מועצת אפרת ,עודד רביבי ,אמר ח"כ קרא
שהוא שמח לשמוע על שיתופי הפעולה הקיימים
בין אפרת לכפרים השכנים והבטיח שיבחן דרכים
לקידום הפעילות האזוריות המשותפת.
יריד יש"ע לקראת חנוכה תתקיים ביום ראשון
הקרוב 18.12 ,כ"ב כסלו ,מכירת מוצרים מתוצרת
יש"ע במרכז הישראלי בירושלים ,רח' קרן היסוד 22
בין השעות  .10-18במכירה ספרים ,מזון ,מתנות,
חנוכיות ,שמנים ועוד .לפרטים.02-5609100 :

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

www.myesha.org.il
עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
תמונות :מרים צחי ,שחר כהן ,גרשון אלינסון וששון תירם הפקה:
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יום שלם של פעילויות והצגות חדשות במחיר כרטיס אחד!
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סטיבל תיאטרון יהודי

ss

להזמנות 08-9737333

הזמנות פ“ת03-9125222 :
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\\ יש”ע שלנו

המחזמר ריש לקיש | שוליית הסוחר | שר האוצר והעולה המאושר
משחקי ענק ,סדנאות ,להטוטנים ,יצירה ועוד...
נתניה | היכל התרבות ירושלים | תיאטרון ירושלים פתח תקוה | היכל התרבות

מודיעין | היכל התרבות ,אולם עינן

ה’ ,כ”ו כסלו |  10:00 | 22/12א’ ,כ”ט כסלו |  10:00 | 25/12ב’ ,ל’ כסלו | 10:00 | 26/12

ג’ ,א’ טבת | 10:30 | 27/12

הנחות לועדי עובדים
מקומות מסומנים שריינו מקומכם

מבצע ישראכרט 250 + ₪35 :כוכבים

