רצים בדרכו

למעלה מאלף בני אדם השתתפו במירוץ חנוכה לזכר דרור ויינברג ,השבוע בהר חברון (עמ' אחורי)

שלנו

 | 273במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
כסלו תשע"ב |  44שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה
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פרדס ישראלי
סיפורי ארץ ישראל

קיתונות של חושך נשפכו בימים
האחרונים על שמו הטוב של
מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון .האירועים הקשים
בחטמ"ר אפרים סיפקו לכל מי
שרק רצה תירוץ נהדר להסתה
פרועה נגד המתנחלים ,מנהיגיהם
הרוחניים והפוליטיים ושלוחיהם
דבכל אתר ואתר .לרגל חג
האורים ,בחרנו במדור יש"עמדה
לנוח לרגע מהמלחמה העיקשת
בחושך שמפיצים אותם גורמים
בסיוע התקשורת ,ולהתמקד
בחיובי ,בבחינת "מעט מן האור
דוחה הרבה מן החושך" .חג
אורים שמח!

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 16:05
תל אביב 16:20
חיפה 16:08

יציאה
17:20
17:21
17:19

6

כניסה
16:11
חברון
16:08
שכם
באר שבע 16:20

יציאה
17:21
17:19
17:23

8

ברוריה בת ר' חנינא
דמויות מופת בעם ישראל

כנסו לתמונה
מה קורה

על הפרשה מקץ
שבת חנוכה
הרב נתן חי

ממשיכים להיאבק ביוון

ע

ל הפסוק "ויוותר יעקב לבדו
ויאבק איש עמו" נאמר במדרש:
"אמר הקב"ה ליעקב ,אתה סיכנת
עצמך על פך של שמן ,חייך שאעשה
לבניך נס בפך של שמן" .יעקב ,איש
החזון והאידיאלים הנישאים ,הרואה
מלאכים בחלומו ,הוא גם העוסק בפכים
הקטנים ויורד לפרטי הפרטים של הנחלת
הקדושה בארץ ,ואינו מפקיר אפילו כלים
קטנים שיישארו בידי שרו של עשיו .כי
דווקא מתוך הזהירות בפרטים הקטנים
והזהירות המופלגת מהשפעת הגויים,
אפילו על כליהם של ישראל ,עומדים גם
במלחמות הגדולות .אכן יעקב נלחם עם
שרו של עשו וגם יכל לו.

רב היישוב איתמר

כח זה של מסירות הנפש הוריש יעקב
לצאצאיו אשר עמדו במאבק עם תרבות
יוון ומנעו נגיעתם בפך השמן הקטן .וכה
דבריו של בעל המגלה עמוקות" :תקנו
בחנוכה להודות ולהלל ,שהיה יעקב
צולע על ירכו כאשר מסר נפשו על פך
השמן".
המאבק נמשך עד ימינו ,עת אנו נדרשים
לשמור על טהרת הפכים הקטנים
באפילת הלילה עד עלות השחר ,וכהסבר
ה"לקח טוב"" :עד שיעלה שחר לישראל,
ישועת ישראל שהיא דומה לשחר .כי
הגלות דומה ללילה ,אומות העולם
ומלכות אדום הרשעה הם נאבקים עם
ישראל כדי להטעותם מדרך ה' ".
המשך בעמוד 3

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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מפיצים אור

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון לא רק
נחשב איכותי במיוחד – הוא באמת כזה.
העובדות מלמדות שתרומתם של המתנחלים
למדינת ישראל ולחברה הישראלית גבוהה
ביותר :הם מובילים במדדים הבוחנים גיוס
לצבא ,תרומה לחברה ,קליטת עולים ,קידום
נשים ומהווים ראש חץ חיוני בגיבושה של
הלכידות החברתית בישראל.
על פי נתוני הצבא ,שיעור הגיוס ליחידות
קרביות בקרב תושבי יו"ש עומד על 61%
לעומת  36%בגוש דן ו 44.2%-בממוצע
הארצי .בקרב האוכלוסייה ניתן גם למצוא
שיעור גבוה במיוחד של מורים ,העומד על
 23.4%בניגוד ל 12.6%-המקובל בחברה
הכללית .רבים ממורים אלו עובדים במוסדות
הנמצאים מחוץ לאזור יהודה ושומרון.
שיעור הסטודנטים העולים במוסדות
האקדמאיים ביהודה ושומרון הוא גבוה
במיוחד .במרכז האוניברסיטאי באריאל,
למשל ,לומדים הכי הרבה עולים400 .
סטודנטים יוצאי אתיופיה לומדים שם לתואר
ראשון ושני ,לעומת  25סטודנטים אתיופים
באוניברסיטת תל-אביב ,לשם ההשוואה.
נתון מעניין נוסף עוסק בכמויות הזבל
שמייצרים תושבי יהודה ושומרון :רק 1.31
ק"ג פסולת לנפש בכל יום ביהודה ושומרון,
לעומת תושבי תל אביב ,שיאני ייצור האשפה,
המייצרים כמות גבוהה בהרבה –  2.09ק"ג
פסולת לנפש ליום.
ובימים של זעקה רבתי בעניין אפליית נשים,

בימים של זעקה רבתי בעניין
אפליית נשים ,יעניין במיוחד
הנתון הבא :דו"ח שהגיש מרכז
המחקר של הכנסת לרגל כנס
של השדולה לקידום נשים
בתעסוקה ,מצא כי שיעור
ההשתתפות של נשים בכוח
העבודה נמוך מזה של גברים
בכל המחוזות – פרט למחוז
יהודה ושומרון
יעניין במיוחד הנתון הבא :דו"ח שהגיש מרכז
המחקר של הכנסת לרגל כנס של השדולה
לקידום נשים בתעסוקה ,מצא כי שיעור
ההשתתפות של נשים בכוח העבודה נמוך
מזה של גברים בכל המחוזות – פרט למחוז
יהודה ושומרון .רק שם עומד שיעור זה על
 64.2%מהנשים ,לעומת  58.9%מהגברים.
גם בשיעור המועסקים בכלל האוכלוסייה
יו"ש הוא האזור היחיד שבו יש אחוז יחסי
גבוה יותר של נשים לעומת גברים – 61%
לעומת .56%
גם בשיעור התרומה הפורמאלית לחברה
הישראלית מובילים המתנחלים  -ממחקר
שנערך באוניברסיטת בן-גוריון ,עולה כי
שיעור התרומה באזור זה עמד על 51%
לעומת  40%באזור ירושלים ו 32.1%-באזור

תל-אביב .עפ"י הסקר החברתי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,2010אחד
מכל שלושה תושבי יהודה ושומרון הבוגרים
( )35%התנדבו באיזושהי מסגרת במהלך
השנה שקדמה לסקר – כמעט פי שניים
לעומת תושבי תל אביב (.)18.3%
מציאות חברתית מיוחדת זו נובעת ,בין היתר,
מההשקעה הרבה בבני הנוער המתגוררים
ביהודה ושומרון .נוער מקסים זה זוכה
לתשומת לב מיוחדת מהרשויות ,התומכות
ביוזמות רבות שמטרתן טיפוח שכבת
הגיל הזו וגידול דורות של אזרחים נאמנים
ותורמים.
בין מיזמים אלו ניתן למנות קורס הכנה
לצה"ל המתקיים באריאל מדי שנה ,מפעלי
התנדבות שמקיימת עיריית מעלה אדומים,
תכנית 'מובחרי השומרון' המעניקה כלים
להתמודדות עם גיל ההתבגרות ותכנית
מלגות מיוחדת שמעודדת הפקת סרטים
ויצירות אמנות ביישובי הר חברון .גם מיזם
'לב בנימין' שנועד לסייע לילדים בעלי
מוגבלויות ,ו'קייטנת אילן' לילדים הסובלים
משיתוק מוחי ופיגור בקרני שומרון – כל אלו
ורבים אחרים משדלים את הנוער לתרום
ולהירתם.
והדובדבן שבקצפת :רק ביהודה ושומרון לא
פחות מ 95%-מהתושבים הצהירו בסקר
שנערך לפני כשנה כי הם מרוצים או מרוצים
מאוד מחייהם .טוב ,עם נתונים כאלה ,איך
אפשר שלא?

תחרות

התמונה של

ישראל
בדף הפייסבוק של

התמונה הזוכה לשבוע זה:

בכל שבוע מעלים תמונות לתחרות
והתמונה הזוכה תתפרסם כאן בישע שלנו
הצלם המאושר יזכה בפרס
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\\ יש”ע שלנו

בריכת הזאבים בקיבוץ נאות סמדר .צילם :אמיר שומר

ממשיכים להיאבק ביוון

המשך מעמוד השער

המאבק ביוונים ,ויותר מזה במתייוונים,
אשר יזמו את הגזירות ,היה מאבק
צבאי-לאומי מר ועיקש ,אבל הליבה של
המאבק הייתה סביב טהרת הקודש ועל
שמירת מחנה ישראל מפני רוח יוון ,אשר
בחיצוניותו נראה מפתה ונעים ,אך תוכו
רצוף כזב ורשעות .גם היום אנו במאבק
קשה עם אויבינו הקמים עלינו לכלותנו
בעזרת חרבות וכלי מלחמה אך הסיבה
המרכזית למלחמה היא המאבק על רוח
ישראל ,על הקודש.
כמו קורת בית הבד אשר דווקא בכובדה
ובלחצה הרב גורמת לשמן להיפרד מהגפת
ואחר כך השמן הולך ומצטלל מעל המוהל,

בס“ד¨ חנוכה התשע“ב

על הפרשה מקץ
שבת חנוכה

כך עיצומו של המאבק ביוונים ובמתייוונים
גורם להיפרד מארס תרבות הגויים ,מזקק
את ערכי הרוח של האומה ,ומעמידם על
התוכן הישראלי הטהור.
בסוגיית חנוכה במסכת שבת נאמר:
"כשנכנסו יוונים להיכל ,טמאו את כל
השמנים שבהיכל"  -השמן מבטא את
החכמה ,את אור התרבות .ומבאר הרב קוק
זצ"ל ב"עין איה" כי כשנכנסו יוונים להיכל,
למרכז התוכן הפנימי של האומה ,נטמאו
כל השמנים ,הדעות ,המידות והמעשים.
המאבק במלכות יון ובמתייוונים שניסו
מבית ומחוץ לטמא את השמן הטהור,
היה מלווה בהפרדות מוחלטת ממלכות

הרשעה ומכל נושאי דגל מנעמיה וכך כתב
הרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים" :מהרשעה
ודעותיה אין לקחת שום עזר וסיוע ,אפילו
מדברים הטובים שבה ...צריכים להיזהר".
בניגוד לחגים אחרים שיש עליהם כבר
מסכת סדורה ,כמו סוכה ,ראש השנה או
פסחים ,מסכת חנוכה עדיין לא נכתבה
והושלמה ,כי המאבק עם תרבות יוון
המיוצגת על ידי כל הרע שבתרבות המערב
לא תם ,וצאצאי החשמונאים עדיין נזקקים
לפך השמן הקטן שנשאר טהור ושעדיין
יש בכוחו לדלוק שמונה ימים ולהפיץ
את התרבות העברית המקורית המאירה
ומחממת את החיים שבאומה.

‡°ÔÂ¯‚Ó Ï‡ Í„È ÁÏ˘˙ Ï
˜¯‰ÙÂÁ„ ÌÈ·¯ ˙‡È

א Æכל ארץ ישראל¨ לכל חלקיה¨ הרי היא נחלת ה ßוהיא אחת מהמתנות
הטובות שנתן הקב“ה לישראלÆ
ב Æהיישוב מגרון הוקם לפני כ≠ ≤ ±שנה על קרקעות טרשיות ופנויות¨
ומעולם לא טען אפילו ערבי אחד לבעלות מוכחת על אדמות אלו Æכמו
כן¨ משרד השיכון והמוסדות המיישבים תמכו וסייעו בהקמת היישוב
במקומו הנוכחיÆ
ג Æמגרון הוא יישוב קבע לכל דבר Æקיימים בו מבני קבע פרטיים וציבוריים¨
בית כנסת¨ מקווה טהרה¨ גני ילדים ועוד עשרות מבנים שבהם מתגוררות
למעלה מחמישים משפחות היישוב כ“יÆ
ד Æכתוצאה מלחצים חזקים של ”גורמי שמאל“ הורה בג“ץ להרוס את היישוב
מגרון¨ על מאות תושביו¨ עד לחודש מרץ הקרוב ©למניינם® Æזאת ללא
שניתנה לתושבי מגרון ולו הזכות הבסיסית לברר את טענותיהם מול

הערכאות השיפוטיות המקובלות Æיתירה מזאת¨ לאחרונה התברר שכל
הנסיונות של גורמי השמאל להוכיח את בעלותם¨ כביכול¨ של העותרים
על קרקעות מגרון ≠ עלו בתוהוÆ

ה Æלאור הנתונים הנ“ל¨ שמהם ניכר בעליל העוול הגדול שנעשה לתושבי
מגרון¨ אנו קוראים לממשלת ישראל שלא לשלוח יד¨ חלילה¨ במגרון¨
אלא למצוא את הדרכים החוקיות לפיתוח היישוב המשגשג במקומוÆ
ו Æכל הדיבורים בדבר ”העתקת“ היישוב למקום אחר אינם מהווים כלל
פתרון לבעיה Æשינוי השם מ“החרבה“ ל“העתקה“ אין בכוחו לשנות את
המהות Æנטישת יישוב של קבע והריסת מבניו¨ חס וחלילה¨ הם חילול
השם נורא ואין זה משנה אם ולאן עוברים התושביםÆ
חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי א≠לוקינו

בזאת באנו על החתום∫
הרב אליהו שמואל רב העיר צפת
הרב אריאל יעקב רב העיר רמת גן
הרב גולדברג זלמן נחמיה
דיין ©לשעבר® בבית הדין הרבני העליון
הרב דרוקמן חיים ראש ישיבת אור עציון וראש יב“ע

הרב מיכאל חיים רב נריה
הרב וולדמן אליעזר ראש ישיבת ניר קרית ארבע
הרב טאו צבי ישראל הר המור
הרב יוסף יעקב רב שכונת גבעת משה¨ ירושלים
הרב לבנון אליקים רב הישוב אלון מורה וראש הישיבה

רשימה ראשונה של רבנים שהצטרפו לקריאה
אביחיל אלישיב
אבינר אלישע
אבינר שלמה
אבנר נחושתן
אגלטל אהרון
אהרונסון אלעזר
אודס משה
אחיטוב אהוד
אידלס יעקב
איזק דני
אייזמן איתן
אירם חיים
אלגזי בן≠ציון
אלינר דני
אלפרט יובל
אסולין רפי
אריאל מתניה
אריאל ישראל
אריאל עזריאל
ארליך יוסי
ארציאל יוסף
אתרוג חננאל
בהרב יהודה
בוצ‘קו שאול דוד
בורשטיין מנחם
בזק אלי
ביגון דב
ביגל משה
ביטון שמעון
בלום אליהו יעקב
בן≠נון אלחנן
בן אליהו שלמה
בן זמרה גדי
בן יעקב מנחם
בן ניסן דוד
בן שלמה זכריה
בנימין גדעון
בצלאל אריה
בר≠אלי אריאל

רב בישיבת כיסופים ≠ ניצן
ר¢מ בישיבת ברכת משה¨ מעלה אדומים
רב הישוב בית אל וראש ישיבת עטרת כהנים
רב הישוב רחלים
רב הישיבה קטנה מעלה חבר
ראש ישיבת ההסדר חולון
רב הישוב צופים
רב קהילת עין צורים¨ מכון התורה והארץ
ראש ישיבה תיכונית חיצים¨ איתמר
ראש ישיבת בית אורות
ראש מוסדות צביה
רב היישוב אלעזר
ר¢מ בישיבת כרם ביבנה
ר¢מ בישיבת אור עציון
רב הגרעין התורני יפו
ראש הישיבה התיכונית בית שמש
ראש היישבה ¢דרך חיים¢
ראש מכון המקדש
רב הישוב עטרת
צביה מעלות
ראש מוע¢ד קדומים
ראש ישיבת שבי חברון
רב קהילת בית הכנסת לצעירים¨ קרית מלאכי
ראש ישיבת ההסדר היכל אליהו כוכב יעקב
ראש מכון פועה
ר¢מ ישיבת מדברה כעדן מצפה רמון
ראש ישיבת מכון מאיר
רב קהילה במיתר¨ רבני צהר
בית המדרש ¢דרכי אליהו ¨¢בית שאן
ראש ישיבת ההסדר ¢נהר דעה ¨¢נהריה
רב היישוב שילה
רב מועצה אזורית מטה אשר
ראש אולפנת מעלה לבונה
ר¢מ בישיבת עטרת כהנים ומכון מאיר
ראש אולפנה לבנות ב¢ב
ראש גרעין תורני וכולל במודיעין
רב הישוב נוף איילון
מנהל ביה¢ס נועם בנות
ר¢מ ישיבת הסדר שדרות

בר גיורא חגי
ברום מיכאל
ברכיהו רחמים
בשן גדעון
גבריאלי דוד
גולד שלום
גולדמן גבריאל
גנות ברוך
גנזל אוריאל
גנירם מוטי
גנץ חיים
גנץ משה
גריינר אייל
גרינברג מרדכי
גרינוולד יחזקאל
גרינולד חיים דוד
דברת יונה
דובדבני יוסי
דודקביץ‘ דודי
דורון ישעיהו
הורדן דוד
הורוביץ אבינעם
הורוביץ הלל
הילר יאיר
הכרמי עקיבא
הלוי איתי
הלוי מיכה
הלוי יצחק
הרשקוביץ מיכאל
הרשקופ מוטי
ווייס ירחמיאל
וולנסקי עודד
וולף יעקב
וורהפטיג יעקב
וידר ברוך
ויז‘ונסקי נח
ויצמן יהושע
ויצן ש Æיוסף
וישליצקי אלישע

מחלקת כשרות הרבנות הראשית
ראש ישיבת ההסדר שילה
טלמון
צביה אשקלון
ראש ישיבת הסדר נווה דקלים אשדוד
רב קהילת הר נוף¨ ירושלים
רב הישוב כפר אדומים
ישיבת ההסדר במעלה אפרים
רב היישוב רבבה
ראש ישיבת מצפה אשתמוע
ראש ישיבת תל אביב
ר¢מ ישיבת שעלבים
ראש ישיבת טפחות
ראש ישיבת כרם ביבנה
ר¢מ ישיבת עטרת כהנים
רב היישוב נחלים
רב היישוב מבוא חורון
רב המועצה המקומית אזור
רב היישוב יצהר
ראש ישיבת נתיבות ישראל
הרצליה
ראש ישבה תיכונית קרית ארבע
הישוב היהודי¨ חברון
נצרים
רב קרית שמואל¨ חיפה
רב הישוב מגרון
ראש ישיבת נחלת יצחק ת¢א
רב הישוב קרני שומרון
ר¢ממרכז הרב ורב הישוב נריה
ראש הישיבה התיכונית ¢כינור דוד¢
ראש ישיבת ירושלים לצעירים
ר¢מ בישיבת הר המור
ראש בימ¢ד לקודשים¨ מעלה הזיתים
ראש כולל הלכה בנמכון הרי פישל
ראש ישיבת הכותל
רב בהישוב קטיף אמציה
ראש ישיבת מעלות
רב הישוב פסגות
ירושלים

וסרמן אברהם
ורד איל
זייני אליהו
זלינגר חיים
חי נתן
טוויל ציון
טולידאנו יוסף
טורנר דוד
טרופ אהרן
ידיד יעקב
יעקובוביץ‘ איל
יששכר מנשה
כהן אהרון
כהן אורי
כהן איתן
כהן קובי
כהן שמעון
כורסיה אשר
כלאב אברהם יצחק
כפרי חיים
לוי ארז
לוי דוד
לוי יצחק
לוי שלום
לוי שלמה
לוין קובי
לוינשטיין יגאל
לנזר יעקב
לפיד שמעון
מדר ינון
מזרחי ניסים
מייטליס ישעיהו
מילר דניאל
מישלוב דוד
מלמד אליעזר
מן מנחם
מרגלית יעקב
נאה אלעזר
נאומבורג עמיאל

הרב נבנצאל אביגדור רב העיר העתיקה
הרב רוזן יהושע ירושלים
הרב שטרנברג עמיאל ראש ישיבת הר המור
הרב שטרנברג מרדכי ראש ישיבת הר המור
הרב שיינברג עזרא ראש ישיבת אורות האר“י צפת
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ר¢מ ישיבת רמת גן
רב קהילה מודיעין
נבון חיים
רעננה
רב הגרעין התורני אופקים
נויברגר מנחם
ראש ישיבת חיפה ורב הטכניון
רב היישוב אלון
סגל דניאל
אולפנת קרית ארבע
ראש ישיבת ההסדר בנצרת עילית
סגליס דני
רב היישוב איתמר
ראש מוסדות בני דוד עלי
סדן אלי
ראש ישיבת נצר מטעי נצרים
דיקן סטודנטים¨ מכון לב
סולטן מיכאל
רב גבעת זאב
רב היישוב מעון
סטיסקין דני
ר¢מ ישיבת תל אביב
ראש מדרשת אוריה
סליי ברוך
ראש ישיבת בני צבי
מכללה ירושלים
סליי מנחם
ראש ישיבת כרמיאל
רב הישוב יונתן
סמואל ישי
ראש ישיבת ההסדר צפת
סמוטריץ‘ חיים ירוחם רב היישוב בית יתיר
רב הישוב פדואל
רב הגרעין התורני לוד
סמט ישראל
רב הישוב יקיר
ספרוני משה אביעד רב הישוב גני טל
כולל מרצ¨ מבשרת ציון
רב הישוב קרית נטפים
עובד נתנאל
רב הגרעין התורני גדרה
רב צפון השומרון
עוזיאל ראובן
ראש המדרשה לבנות באשקלון
ראש ישיבת החיים והשלום ירושלים
עטיה מרדכי
ראש כולל בית מוריה ב¢ש
רב הישוב שבות רחל
עמר בן ציון
ראש אולפנת אורות מודיעין
ראש הגרעין התורני בית נריה¨ נהריה
פייגלין יצחק
דיין בביה¢ד של הרבנות הראשית וראש כולל דיינות בפסגות
רב הישוב שערי תקווה
פיירשטין שמואל
ראש ישיבת תקוע
ר¢מ בישיבת אור עציון
פינקלשטיין יאיר
אבני איתן
ראש ישיבת ההסדר אשקלון
פישפדר אביהוא
רב הישוב אבני חפץ
רב הישוב בית חורון
פלד מיכה
משגי בישיבת ¢הר עציון ¨¢אלון שבות
ראש מינהל חינוך¨ ישיבות בני עקיבא
פליקס יהודה
רב העיר קרית שמונה
ראש ישיבת ההסדר שדרות
פנדל דוד
ראש ישיבת קרית גת
רב הישוב קדומים
פרבשטיין צבי
רב הישוב מרשם
מכון התורה והארץ
פרידמן יואל
ראש מכינת עלי
רב הישוב אלון שבות
פרל גדעון
רב הישוב בני נצרים
רב היישוב עמונה
פרנק יאיר
ראש הכולל¨ אור עציון
ראש הישיבה התיכונית מעלה אדומים
פרנקל יוסף
ראש מכינה חמדת
ר¢מ ישיבת הרב המור
צוקרמן יהושע
רב הישוב גן≠אור ≠ ניצן
מנהל בית הספר צור ישראל
צור חנניה
רב העיר נהריה
גני טל
קדוש גבי
ר¢מ ישיבת אילת
ראש ישיבת מדברה כעדן מצפה רמון
קוסטינר צבי
רב הישוב חמד
רב היישוב דולב
קופלד יחזקאל
רב הישוה הר ברכה וראש הישיבה
ר¢מ ישיבת שעלבים
קטן יואל
רב הישוב יבול
רב קרית חיים
קליין יעקב
רב מועצה מקומית פרדס חנה
ראש ישיבת עתניאל
קלמנזון בני
רב הישוב קשת
ראש ישיבה תיכונית ¢אורות יהודה ¨¢אפרת
קמחי שלמה
ר¢מ ישיבת נצר מטעי אריאל

קמינצקי יגאל
קפלן אלי
קרוב זאב
קרויזר יהודה
קרקובר אוהד
קשתיאל אליעזר
רבינוביץ‘ מרדכי
רבינוביץ‘ נחום אליעזר
רובין מישאל
רודריגז יוסי
רוזן ישראל
רוזנברג ניר
רוזנפלד שלמה
רוזנפלד שמואל
רוזנצוויג שמעון
ריבלין אברהם
רכל נחום
רמר יאיר
שוגרמן אמנון
שוורץ אביהוא
שחור יאיר
שטרן אריה
שטרן יוסי
שטרן מ Æיהודה
שטרן שמוליק
שילה אביגדור
שילה דניאל
שילר אברהם
שמידט יהושע
שפירא יהושע
שפירא משה
שריד יוסי
שרייבר אברהם יעקב
שרים יוסי
שרמן בעז
שרקי אורי
ששון ראובן
תירוש אוהד

רב הישוב ניצן
ראש הגרעין התורני במעלה אדומים
ראש הישיבה התיכונית קרני שומרון
רב היישוב מצפה יריחו
רב היישוב כוכב השחר
ראש בימ¢ד עלי
מזכיר ועד רבני יש¢ע
ראש ישיבת ¢ברכת משה ¨¢מעלה אדומים
ר¢מ בישיבת שבי חברון
ראש ישיבת אילת
ראש מכון צומת
רב הישוב עינב
ראש ישיבת שדמות מחולה
ר¢מ בישיבת אור עציון
רב היישוב תפוח
משגיח רוחני כרם ביבנה
נשיא ישיבת רמת השרון
רב הישוב חרשה
ראש ישיבת הגולן
ר¢מ בישיבת מרכז הרב
רב היישוב מעלה לבונה
ראש מכון הלכה ברורה
ראש ישיבת ההסדר עכו
רב היישוב אלקנה
ראש כולל בית יונתן ירושלים
ר¢מ ישיבת אור עציון
קדומים
רב הישוב עלי
רב היישוב שבי שומרון
ראש ישיבת רמת גן
ראש מדרשת שובה¨ עפרה
מבשרת ציון
ראש ישיבת כפר הרוא¢ה רב כפר דרום
ראש כולל גבעת שמואל
ראש המכינה הקדם צבאית¨ קרית מלאכי
ר¢מ מכון מאיר
ראש ישיבת ההסדר רמת השרון
ראש בית המדרש¨ עלי
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סיפורי ארץ ישראל

וס תה?" הציעה שרה לאורח החשוב
ממזריטש" .לא תודה ,רעבעצען.החום
במקום הזה די והותר ,"...דחה הרב את
הצעתה ומחה את הזיעה ממצחו .הוא הביט סביב
וניסה להבין מה מחפשת האלמנה הצעירה בשממה
הזאת .בעלה של שרה ,ר' דוד פלמן נפטר לפני זמן
לא רב ממחלת הקדתחת ,וגם בתם בת השנה נפ�ט
רה בעקבותיו .שרה איטה נותרה אלמנה בגיל 27
בלבד בלב סביבה ערבית כשמפעל חייו של בעלה,
החווה והפרדס ,על סף קריסה מוחלטת.
"גברת שרה ,אני באמת לא מבין אותך .בחורה
טובה כמוך לא צריכה להישאר במקום כזה .אני
אעזור לך להשיג כסף מכמה גמ"חים שאני מכיר
כדי שתוכלי לחזור הביתה"" .בעלי תמיד אמר
שהבית שלו נמצא כאן ,בארץ ישראל" ,ענתה שרה
איטה נחרצות" .אישה טובה עושה רצון בעלה".
"אז לפחות תעברי לירושלים .מה יעלה בגורלך
אם תישארי כאן?" אמר האורח בדאגה כנה" .ר'
שלמה" ,ענתה לו שרה במתינות" .אני מעריכה
את הדאגה שלך ויודעת שהיא באה מלב כן .אבל
אני לא מסוגלת לנטוש את החווה והפרדס בצורה
כזאת .בעלי השקיע פה את נשמתו ,את כל מרצו
כדי שאחוזת השדה תפרח ואני אסיים את מה
שהוא החל בו"" .והילדים?" הקשה ר' שלמה" .מה
יהא עליהם?" "הם יעזרו לי" אמרה" .הם יקיימו את
צוואת אביהם"" .ומה עם החינוך? אני בטוח שר'
דוד לא היה רוצה שבניו יהיו עמי ארצות"" .אני
מביאה לכאן מלמדים מירושלים ומחברון .הם
ילמדו את הילדים תורה ויעזרו בניהול הפרדס".
"ומה עם החובות? ר' דוד ,עליו השלום ,השאיר
נושים רבים כל כך"" .אם אתה רוצה לעזור לי",
אמרה לו" .נסה להשיג לי הלוואות כדי שאוכל
להחזיר אותם .לא כדי לחזור למזריטש".
"את יודעת שזה לא יספיק .כך תתנהלי כל החיים,
בגלגול חובות?" "אמכור מה שצריך ,אפילו את
התכשיטים שלי"" .שרה איטה" ."...אני לא עוזבת,
וזה סופי" ,סיכמה האישה את העניין" .אני ובני
נקריב את עצמנו על אדמת סומייל ונמשיך את
דרכו של בעלי ז"ל".
האורח הרים ידיים .הוא הבין שהמערכה אבודה
מראש .מילותיה של שרה איטה לא היו ריקות

בעלת הפרדס היהודי הפרטי הראשון שרה איטה
פלמן וילדיה

בית פלמן .צילום מתוך הספר נקודת חן תל אביב
מאת אורי דביר.

מתוכן .מהרגע שבו החליטה לעלות ארצה יחד
עם בעלה ,ר' דוד דב פלמן ,בשנת תרמ"ג ,היתה
דרכם רצופה חתחתים ומסירות נפש ולא היתה
לה שום כוונה לסגת כרגע .החלטתו של ר' דוד דב
לפרוש מגרעין המייסדים של יסוד המעלה וללכת
באופן עצמאי להתיישב לבדו היתה בגדר מעשה
של טירוף .הוא אמנם הגיע לארץ כשבידיו עשרת
אלפים רובל ,סכום אדיר באותה תקופה ,אך המיזם
לא היה פשוט כלל וכלל .לבסוף החליט להתיישב
בכפר הערבי סומייל במרחק קצר מיפו ומחוף
הים .הוא רכש ארבעים דונם אדמה ,בית ערבי ישן
וכמה בהמות ,והכין תשתית להמשך .עם הזמן למד
ערבית והתיידד עם בני המקום ,שחלקם גם עבדו
בשדותיו .ר' דוד דב התמסר עם בניו ללימוד עבודת
המשק בכל מאודו .הוא רכש פרדס ענק ועזוב
שהשתרע על השטח הנמצא כיום בין הרחובות אבן
גבירול ,שלמה המלך וארלוזורוב ,והיה עובד בו
ובשדות במקביל .כל יום עבודה הסתיים במשפחת

נחלאות במכמש
היישוב∫
דתי≠לאומי קהילתי¨
תוסס ומגוון

הבית∫
וילה דו≠קומתית
עם גינה צמודה

המחיר∫ ∞∞∞¨∑≥∏

המחיר צמוד למדד תשומות הבניה ±±Ø±±
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המיקום∫
דקות
רק  ±µק
ק
מירושלים

פרדס ישראלי

שי סנדיק

פלמן בלימוד נלהב של גמרא בעיון .ערביי הכפר
העריצו את אישיותם ומסירותם של בני הזוג
והתייחסו אליהם בכבוד מלכים .משפחת פלמן
קראה למקום גינת דוד ואילו הערבים כינו אותו
"באיארת חוואג'ה דוד" (הפרדס של אדון דוד).
לאחר מות אבי המשפחה ,היה המצב הכלכלי של
הפרדס והחווה קשה ביותר .אך עם הזמן ,הבנים
הרחיבו את ידיעותיהם בגידול ובמסחר .אט אט
הפך הפרדס לרווחי .שמם הלך לפניהם כמומחים
לגידול פירות הדר ומכל מקום בו ניטעו פרדסים,
באו לשאול בעצתם ולקבל את הדרכתם .בשנת
תרנ"א הוציא לאור הבן הגדול ,ר' אהרן לייב
פלמן ,ספר יחיד במינו בשם "מעין גנים" ובו כללי
נטיעת הדרים וגידולם בארץ ישראל .גם לאחר מות
בעלה ,נהגו הערבים כבוד מלכים בשרה איטה ואף
התייעצו עימה בנושאים שונים.
גם חתונות ילדיה נערכו בסומייל כשבין החוגגים
תושבי הכפר הערבים שנהנו מתקרובת אשכנזית
למהדרין בליווי פיתות מהטאבון .כלותיה של שרה
איטה לא אהבו לגור במקום המבודד והרחוק,
בניגוד לחמותן .עם הזמן עברו הבנים הגדולים
לנוה צדק ונוה שלום ,השכונות החדשות סמוך
ליפו ,ולאחר שכנועים רבים ,עזבה גם שרה איטה
את הכפר .אך היא לא נטשה את הפרדס והמשיכה
לרכב על החמור לשם מדי יום ולהשגיח על
העבודה .עם גירוש תושבי יפו ע"י הטורקים ,עברו
הפלמנים לטבריה ,לא לפני שהפקידו את כל חפצי
הערך שלהם בידיו של השייח אבו ג'ברא ,ראש
הכפר סומייל .בשנת תרצ"ד ,כשמלאו חמשים שנה
לפרדס ,החליטו ראשי העיר לחגוג את האירוע.
חברי מועצת העיר ובראשם מאיר דיזנגוף ,ערכו
לשרה איטה בת השמונים חגיגה גדולה ,והכתירו
אותה בתואר "חלוצת הפרדסנות העברית" .היא
היתה אז בת כשמונים .אלא שבזה עדיין לא נגמר
הסיפור .עם התרחבות העיר תל אביב ,החליטו
בניה של שרה איטה שעדיף לעקור את הפרדס
ולבנות שם שכונת מגורים .למרות הקושי העצום,
נעתרה שרה איטה ובפסח תרצ"ו ערכו ילדיה חגיגת
פרידה בפרדס .כשחזרו מהחגיגה נתקפה שרה
איטה חולשה ,נכנסה למיטתה ולא ירדה ממנה עוד
עד שנפטרה לאחר חודשים ספורים.

להרגיש נחלאות במרחק נגיעה
ש מזמין אתכם לגור בסגנון ירושלמי¨
היישוב מעלה מכמ ֹ
קרוב≠קרוב לעיר הבירה¨ וליהנות מאיכות חיים שמשלבת
את כל המעלות Æזה הזמן לעלות°

₪

abarzi@gmail.com ˇ ∞µ¥≠∂π∂∂π¥±
משווק ≠ בועז∫ π¥±

"צריך שכל אדם יידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר,
ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר.
צריך שכל איש יבין שעליו לעמול ולגלות את אור נרו ברבים,
להדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר לעולם כולו".
(הראי"ה קוק)

“

חפשו אותנו בפייסבוק
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התכנסות ותפילת מנחה
דברי ברכה
מר אבי רואה¨ ראש מועצה אזורית מטה בנימין
הרב איתי הלוי¨ רב הישוב
הרב שמעון כהן¨ נציג הגרעינים התורניים
”קרקע פרטית“ בהיבט הלכתי≠מדיני
קרקע פרטית ’פלונטר משפטי‘¨ האומנם°ø
בצלאל סמוטריץ‘ תנועת ”רגבים“
הזירה הפוליטית משפטית ≠ יעדים ומטרות
ח“כ זבולון אורלב¨ סיעת הבית היהודי
מגרון≠סרט וחומרי הסברה
תולדות מגרון
איתי הראל¨ ממייסדי הישוב מגרון
כיצד נרחיב את מעגלי הפעילותø
נציג הוועד
תפילת ערבית

לכל משתתף תחולק תיקיית חומרים להמשך פעילות

במהלך הערב תוגש ארוחת ערב קלה

¸È¯Ç½ ¼´¯É° ³ÁÀ³» É´ÇÈÃ¯ ³¿È

»054-5210002 | 02-5322646 :¼¸·ÇÃ
migron300@gmail.com

ģčČĚĐ ĐĔĚ

קולטים אתכם
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
ברוריה בת ר' חנינא


בשיתוף

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

"רבונו של עולם! השכנים הרשעים שלי 
מצערים אותי מאוד .אנא ממך ,נקום בהם
במהרה! אינני יכול לסבול עוד!"  -כך זעק
רבי מאיר בעל הנס בפני ה' יתברך.
שמעה אותו ברוריה ,אשתו הצדקת ,וניגשה
אליו באלו הדברים" :בעלי היקר ,רבי מאיר,
מה המילים האלה שאני שומעת?! הלוא
כתב דוד המלך עליו השלום בספר
תהילים הקדוש" :י ִַּתמּוּ ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָארֶ ץ",
והרי נאמר :חטאים ולא חוטאים! רצה
לומר הכתוב שהחטאים שהם עושים
יתמו ולא שהרשעים ימותו.



ועוד אמרה" :עליך להתבונן בסוף
הפסוק ולגלות שכתוב בו“ :ורשעים
עוד אינם” ,והפירוש הוא :כשיתמו
החטאים ,דהיינו כשיפסיקו אותם אנשים
לחטוא באותם חטאים ,אזי הם כבר
לא יהיו רשעים ,ויתקיים
שמע רבי מאיר בקולה של 
“ורשעים עוד אינם” ,ולא
ברוריה ,והחל להתפלל
צריך שימותו בשביל כך.
על אותם הרשעים שישובו
לכן עליך להתפלל עליהם
מדרכם הרעה .שמע הקדוש
שיחזרו בתשובה ,וכך בודאי
ברוך הוא את תפילתו וזיכה
יתקיים הפסוק" :ורשעים
את אותם הרשעים לחזור
עוד אינם".
בתשובה )ברכות י' ע"א(.

ברוריה הייתה בתו של ר' חנינא בן תרדיון
ואשתו של התנא ר' מאיר .הייתה לה
יכולת מרשימה ללמוד שלוש מאות
הלכות ביום אחד .ברוריה הייתה בעלת
ידע רב ואף דעותיה נתקבלו בהלכה.
ברוריה מתוארת כסמל ומופת ל"אשת
חיל מי ימצא" ,אישה שניחנה בשכל
טוב וברגישות אנושית רבה,
וגילתה קור רוח ושליטה
עצמית בלתי רגילים גם
במצבים הקשים ביותר.

«¡¤§« ª¡¡ª
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ילדים שלנו

!שלום ילדים יקרים

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
.02-6516662 לפקס
ita@myesha.org.il :או למייל
!בהצלחה רבה
. ברוריה בת ר' חנינא:פתרון החידה הקודמת
, נתנאל חברוני מיבנה:שמות הילדים הזוכים
.עמית לוגסי מחדרה ודניאל יובילר מירושלים

זהה את

הדמות
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מה קורה

3

5

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :

פרסו את משנתם נשיא המדינה ,שמעון פרס,
נפגש בסוף השבוע שעבר עם רבנים ,נציגי ראשי
המכינות הקדם צבאיות ,וראשי ההתיישבות ביש"ע
 1ודן עימם בחיזוק האחדות בין חלקי העם ,על
רקע האירועים האחרונים .בין המשתתפים :הרב
זאב קרוב ,הרב משה הגר ,הרב אלי סדן ,הרב יגאל
לוינשטיין ,הרב ראם הכהן ,דני דיין יו"ר מועצת יש"ע
ואבי רואה ראש מועצת בנימין.
יצאו מרוצים בבקעת הירדן התקיים השבוע מרוץ
הלפיד ע"ש השר רחבעם זאבי הי"ד ,בהשתתפות
אלפי רצים מכל רחבי הארץ .בטקס המרכזי
שנערך בתום המרוץ השתתפו בין היתר השר יוסי
פלד ,אלוף פיקוד המרכז אבי מזרחי וראש המועצה
האזורית בקעת הירדן דוד אלחיאני .במקביל
למרוץ נערכו ברחבי האזור הופעות אמנים ,סיורים
ופעילויות ,ובהן הרכבת פאזל ענק עם תמונת
הבקעה  . 2מרוץ נוסף בהשתתפות כ1,400-
איש נערך השבוע בדרום הר חברון ,לרגל חנוכה
ולזכרו של אל"מ דרור וינברג שנפל בקרב בחברון
לפני תשע שנים .מבין צוותי הלוחמים שהשתתפו
במרוץ ,הגיעה ראשונה נבחרת שייטת .13
קשור ,קשור שלישיית הקומיקאים 'מה קשור' – ציון
ברוך ,אסי ישראלוף ושלום מיכאלשווילי ,הופיעה
בשבוע שעבר באולם הפיס באלקנה  . 3במהלך
המופע שולבו אנקדוטות מהווי היישוב ,לקול

צחוקם של התושבים .באירוע השתתפו גם יו"ר
מפעל הפיס ,אלוף במיל' עוזי דיין וכן ראש המועצה
צדוק זהוראי ,מחזיקת תיק התרבות במועצה ברכה
צברי ומנהל המתנ"ס דוד באום.
חיזוק רוחני הרב הראשי לישראל ,הראשון
לציון הרב שלמה משה עמאר ,נפגש בסוף השבוע
שעבר בלשכתו עם ראש המועצה האזורית בנימין
אבי רואה ,עם רב היישוב מגרון הרב איתי הלוי ועם
נציגי היישוב ודן עמם בעתידן של  50המשפחות
המתגוררות במקום  . 4הרב אמר לבני שיחו כי
"ידוע ומפורסם שתושבי היישוב מגרון הם אנשים
שומרי חוק ובעלי אחריות ציבורית"" .אתפלל
בכל ליבי ואעשה הכל בכדי שהגזירה הרעה
הזו להרס היישוב תבוטל .יש להיאבק בכל דרך
חוקית אפשרית לבטל את העוול הנוראי הזה",
הוסיף הרב והבטיח לנציגי היישוב כי יבקר בקרוב
במגרון ויפנה לכל מי שיש בכוחו להשפיע בנושא.
כי יצא שאול הממשלה אישרה השבוע את
מינויו של ראש המועצה האזורית גוש עציון,
שאול גולדשטיין  , 5למנכ"ל רשות הטבע
והגנים .בתקופה הקרובה יכהן במקומו יאיר וולף
ששימש עד כה כמ"מ ראש המועצה ובעוד  60יום
צפויות בחירות לתפקיד ראש המועצה ,כשעד
כה הודיעו וולף וכן דוידי פרל ויחזקאל קליין על
כוונתם להתמודד.

כנסו לתמונה סוכנות הידיעות "תצפית"
המספקת חומרים כתובים ומצולמים
לתקשורת בארץ ובחו"ל מזמינה את הציבור
הרחב לנצל את חופשת החנוכה ולסייע לה
בחיפושיה אחר תמונות יפות של כל היישובים
ברחבי יהודה ושומרון ,ממאחז טרי ועד עיר.
יש לכם כמה דקות? צאו רגע מהיישוב ,תנו
כמה תמונות יפות ושגרו אותן לכתובת המייל:
 . info@tazpit.org.ilציינו את שמכם
אם ברצונכם לקבל קרדיט עבור התמונה.
בהצלחה!

פרויקט הנרות של ישראל שלי לחנוכה  -חוזר ובגדול!
למעלה מ 72-אלף חברי ישראל שלי מקדישים
בכל יום את הנר שלהם למי שהם אוהבים
בתמונה :נר ראשון של חנוכה שהוקדש ללוחמי
צה"ל הגיבורים .בכל ערב ,וגם בחנוכה בזמן
שכולנו מדליקים נרות ,מאות לוחמים יוצאים
למארבים ,לפעולות ,לשמירות בגבולות המדינה,
ומחוצה לה .ביום ,בלילה ,בחום ובקור ,חיילי צה"ל
מגינים על כולנו.
הדליקו יחד איתנו את נרות האהבה לעם ישראל
 -הצטרפו לישראל שלי.

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

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

המוציא לאור:

www.myesha.org.il

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

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר  052-8903906הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-6070999עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי ויוסף אבי יאיר אנגל הפקה:

בע"מ לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית על תוכן המודעות

8

\\ יש”ע שלנו

ª·£°£´§¢·¡¥¡§¥§¸ ´¢
·¢¬¢ª¢§¬¢n¢©§µ£
¯§¦¢¸£§£¤¢£¸£¶©£¬¸£§´£
®¸p¢¤©£¸£§¢«´°¬§ª¶·§ª©ªµ
§¬¥£¶£¶§|¢¶£¸£´§°£§£
¡¶¬§¶¬°|§ªµ§¯£¬ª£¢§®½¢©¸§¶§·|¢¬£´§°
®§§µ¥´§¸¶²|¢ ´¢ª£¢

¶·µ¶£´§ª¸§®«§°²£¬¸®¬¤¢ª

¦rwrow{swuytpª

