ודאי יש צורך לעולם
וגם לישראל בגיבורים כובשים,
אבל מה שיתן את רוח הגבורה
להיות הולך וחי ומתאים לטבע
האומה במקוריותה,
זאת היא כל תביעת הקדושה,
התורה והמצווה ,גודל ההשגה
וטהרת החיים וקדושתם
אורות ישראל ,פרק ט ,פיסקה ו'
שלוחים להביא הירושה אל אבותם
המשך מעמוד השער

ממש ,גם אם הרעו מעשיהם (אך לא ביד רמה
כמרגלים וקורח) ו'לעולם יירשו ארץ' כמובטח
 'מתים יורשים את החיים' ובן זוכה הוא בעצםבן מזכה את אביו ודרכו מקיים הקב"ה את
שבועתו לדור קודם.
רובד עמוק אף יותר טמון בדברי חז"ל,
בשימת ליבנו לשלשה פרטים:
א .שזירת פרשת הנחלות עם פרשת הירושה
הסמוכה לה.
ב .התורה קוראת להבטחת ה' את הארץ מורשה
ולא נחלה ,מורה על אופן זכותנו על הארץ.
ג .בפרשת פנחס לא נזכר מניין בני ישראל
'לגולגלותם' אלא 'למשפחותם' בלבד .מספר
בני ישראל אמנם נמסר אך איסוף הנתונים
היה משפחתי בלבד ,בשונה ממניין השנה
השנייה בראש ספר 'במדבר'!
על כן מדייק המהר"ל' :לא היו הבנים הנוטלים

חלק בארץ אלא שלוחים להביא הירושה אל
אבותם' (גור אריה במדבר כו יח) לאמור :את ארץ
ישראל לא נוחלים סתם 'משום מקום' .אי
אפשר לבוא אל הארץ בלי עבר ובלי היסטוריה,
בלי אבות ובלי הבטחת ה' להם .בלי זכות אבות
של יציאת מצרים ,לא תהיה זכות על הארץ ,וכל
מימוש זכותנו על הארץ  -מכוח ירושת אבות
הוא בא ,ומכוח הבטחת ה' להם .כל נחלה בדור
הווה ,לעולם היא ירושה מדור קודם ומכוחו.
ואף אם ימצא בזמן מן הזמנים ,דור מואס
בנחלת אבות ונפתה לדברי מרגלים מוציאי
דיבת הארץ רעה ,לא תנותק שרשרת הדורות
ולא תתבטל הבטחת השי"ת לדורות ראשונים
לתת את ארץ הקודש לעם הקודש .עם ישראל
לדורותיו יורש ומוריש ,אב מוריש לבן ,ובן מזכה
לדורות קודמים ,וירושת האבות יוצאת אל
הפועל ומוציאה אל הפועל נחלת בנים# .

טוסקנה זה כאן.

לא צריך לנסוע עד איטליה .בנימין במרחק נגיעה...
כביש 5

תל שילה

מצפור
חרשה

מרכז מבקרים
בנימין
ביש

כ
נחל פרת

גוש דן
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מודיעין

אדם

כביש מס' 1

מרכז מבקרים בנימין:
יקב ,מסעדה וגן אירועים.
בקרוב ייפתח במקום מיצג
אורקולי יחודי!
דרך היין:
בואו לבקר ולטעום מיינות
יקבי הבוטיק המובילים
בארץ!

מגוון טיולים וסיורים
מודרכים ברחבי בנימין עם
'בית–ספר שדה עפרה',
מסלולים ,אתרים ותצפיות.
שפע של מעיינות:
שמורת הטבע נחל פרת,
מעיינות עלי ,מעיינות
מערב בנימין ועוד.

בקרו בשילה  -עיר המשכן
הקדומה וחיזרו לאחור
לחוויה בתקופה תנכי"ת
ועתיקה!
מגוון אטרקציות בבנימין:
טיולי באגי ,רכיבה על
גמלים ,אירוח באוהל
בראשיתי ,צימרים ועוד.

מוקד מידע וטיולים tour@binyamin.org.il | 02-9975516 -

תיירות בנימין
מטיילים ונופשים בלב של ישראל

בית ספר שדה עפרה

צילום כרם בשקיעה :כרמי שילה ,בנימין

טועמים ונהנים

מטיילים ומתרעננים

מתחברים ומבלים

והכי קרובים
 10דקות מירושלים,
 30דקות מתל אביב
ואתם כאן.
הכל במרחק נגיעה...
בלב של ישראל ,בבנימין.

&

ירושלים

גליון  | 154תמוז תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת חג ,שבת:
י-ם 19:13
ת"א 19:28
חיפה 19:21
חברון 19:26
שכם 19:18
ב"ש 19:28

צאתו:
20:29
20:31
20:33
20:29
20:30
20:29

השר בנימין בגין בתצפית בבית אל

על הפרשה פנחס
הרב חיים אירם רב היישוב אלעזר ,גוש עציון

שלוחים להביא הירושה אל אבותם

ע

ומדים בני דור המדבר בשערי הארץ
המובטחת ,ומצווה אותם ה' על חלוקת
נחלות מסודרת וצודקת" :לָ ֵא ֶּלה ֵּת ָחלֵ ק
ָה ָא ֶרץ ...לָ ַרב ַּת ְר ֶ ּבה נַ ֲחלָ תוֹ וְ לַ ְמ ַעט ַּת ְמ ִעיט נַ ֲחלָ תוֹ
ִא ׁיש לְ ִפי ְפ ֻק ָדיו יֻ ַּתן נַ ֲחלָ תוֹ " (במדבר כו ,נב-נו).
למרות שהיגיון החלוקה מובן כפשוטו (יעויין
בנצי"ב על אתר ועוד) ,שלושה פירושים בגמרא
(בבא בתרא קטז-קיח) נאמרו על שיטת החלוקה,
ואף אחד מהם לא כפי פשט זה .לרבי יאשיה
נחלות הארץ לא נחלקות כלל לבאי הארץ כי
אם ליוצאי מצרים ,והם המנחילים לבניהם.
לרבי שמעון בן אלעזר נחלקת הארץ בחלוקה
משולבת ,כלומר הן לבאי הארץ והן ליוצאי
מצרים ,כל אחד מהם מקבל נחלה (ויוצאי
מצרים שאינם בין החיים מנחילים חלקם לבנים
העוברים את הירדן) .ואף ר' יונתן הלומד כי
"לבאי הארץ נחלקה הארץ" נראה כמתעקש
בניגוד למתחייב ,לומר כי נחלה זו משונה היא
"שכל נחלות חיים יורשין מתים וכאן־ מתים
יורשין (את) החיים" כלומר הבנים 'מורישים'
את חלקם לאבותיהם המתים ממשפחתם בדור

קודם ,ורק אחר כך חוזרת ומתבצעת שוב חלוקה
לבנים הנכנסים לארץ.
מדוע מתעקש ר' יונתן 'לסבך' חלוקה
פשוטה ומובנת? ובכלל קשה על כל המפרשים:
כלום עניין לנו להפוך את יוצאי מצרים ליורשי
הארץ? הלא מאסו בארץ חמדה ,ולא אבו
לעלות ,האם לא היה ראוי להשאיר את דור
המדבר מחוץ לרשימת הנוחלים כפשוטו של
מקרא? ועוד להגדיל לעשות ולראות ביוצאי
מצרים מתי המדבר כמנחילי הארץ לבניהם
ומכוחם יירשוה?
על כך עונה הגמרא כי מוכרחים לפרש את
ת־אב ָֹתם" (פס'
הביטוי בפרשתנו "לִ ׁ ְשמוֹ ת ַמ ּטוֹ ֲ
נ"ה) כמתכוון ליוצאי מצרים ,שהרי נשבע ה'
להם בטרם יציאת מצרים "וְ נָ ַת ִּתי א ָֹת ּה לָ כֶ ם
מוֹ ָר ׁ ָשהֲ ,אנִ י ה'" (שמות ו) .כלומר ,כל סיבוך
הנחלה הזו נובע מהעובדה כי דבר ה' לא ישוב
ריקם ,והבטחה שהבטיח ה' לאבות ,אף אם
אינם זכאים לה אישית – תתממש בימי בניהם.
יוצאי מצרים יירשו את הארץ כפי שהובטח להם
המשך בעמוד האחורי

חדשות ישע
השר בני בגין:

"להפשיר את הבנייה
ביהודה ושומרון"
השר בני בגין הגיע בשבוע שעבר לביקור
במועצה המקומית בית אל .בגין סייר ברחבי
היישוב ,וקיים דיון עם חברי המועצה ועם
העומד בראשה ,משה רוזנבוים ,על המשך
פיתוח ההתיישבות בבית אל.

אי אפשר להמשיך את המדיניות של הממשלה
הקודמת שהשיתה גזרות קשות על תושבי
יהודה ושומרון" ,מאות אנשים בבית אל הצביעו
לליכוד כמו בשאר היישובים על בסיס ההבטחה
שיתבטלו הגזירות ,ולא תוקם מדינה פלסטינית.
אי אפשר להפר הבטחות לבוחר".
רוזנבוים סיפר לבגין כי אביו המנוח ,ראש
הממשלה לשעבר מנחם בגין ,אישר את הקמת
היישוב ואף היה לפני כ־ 30שנה אורח הכבוד
בבית אל ,בעת חנוכת בית המדרש של הישיבה,
ולאחר קבלת תעודת אזרח כבוד של בית–אל
אמר בגין האב – "זהו היום הגדול בחיי" .במהלך
הסיור נטע בגין עץ בסמוך לטיילת בפסגת
יעקב (גבעת הארטיס) .במועצה המקומית בית
אל שוקדים בימים אלו על הזמנת אישי ציבור
וקובעי מדיניות נוספים לביקור על מנת לחזק
את רוחם במאבק על שלמות הארץ# .

בדיון הוצגה לשר בני בגין תמונת מצב חמורה
של הקפאת הבנייה המקשה מאוד על התושבים
ועל צעירים המעוניינים לגור ביישוב .בגין
אמר כי יעשה את המירב כדי לסייע לפיתוחו
של היישוב ,ואף הבטיח לבוא בדברים עם שר
הביטחון בעניין זה .הוא הזכיר כי הוא איתן
בהתנגדותו לדברי ראש הממשלה נתניהו על
"מדינה פלסטינאית מפורזת" ,וציין כי יש
ממשל חדש בארה"ב הנוקט במדיניות קשה
כלפי ישראל אך בכוונת הממשלה להפשיר את
הבנייה בבית אל ובכל יהודה ושומרון.
ראש המועצה מצידו אמר לשר האורח כי

נוער שומרון

קיץ עם חזון

הקיץ רק התחיל ובמחלקת הנוער במתנ"ס
שומרון החגיגה בעיצומה .בשבוע שעבר
התקיימו  2ערבי שיא לפרויקטים הגדולים
של השנה :מנהיגות ז'-ח' ו"בת מלך" ובנוסף
התקיים ערב השקה לפרויקט חדש לנערי
השומרון" -המובחרים".

לצה"ל ,רעות ,חיזוק הקשר בין הורים לנערים,
מעורבות חברתית ועוד.
בערב ההשקה אליו הגיעו כ־ 100בני נוער
מהישובים השונים ,נהנו הנערים מיום ספורט
חוויתי ומאתגר בפארק תל אפק ,בישול עצמי
ומשיחתו של רס"ן תומר בוהדנה  -שנפצע
במלחמת לבנון השנייה ,ולקינוח  -שחייה
לילית בבריכה בברקן שכללה פינוקים נוספים
והפתעות...
ואילו בנות השומרון יצאו השבוע לערב שיא
בפרויקט "בת מלך" .לערב הגיעו כ־ 200נערות
מכיתות ט'-י"ב שנהנו מסדנאות חוויה כגון:
איפור ,תרפיה בחימר ,עיסוי תיאלנדי ,מחול
ועוד .לאחר הסדנאות התפנקו הבנות בארוחת
ערב כיד המלך ,שחייה לילית ומתנפחים.
יום שיא זה מהווה סיכום לעוד שנת פעילות
לפרויקט המופעל ב־ 15ישובים שונים ע"י
רכזות הנוער ,ופותח את פרויקט ההמשך של
שנה הבאה.
במתנ"ס שומרון אמרו ליש"ע שלנו כי
בהמשך הקיץ צפויים פעילויות רבות נוספות
בהו :קורסי מד"א וכיבוי אש לנוער השומרון,
ערב הוקרה למדריכי תנועות הנוער ,אירועי "כיף
השבוע" ו...כמובן הטיול הגדול של המועצה
ל-כ-ו-ל-ם! חופשה מהנה ובטוחה# .

היחודיות בפעילויות אלו היא השילוב בין
חילונים לדתיים תוך שמירה על מרקם החיים
של כל קבוצה.
במסגרת פרוייקט מנהיגות יצאו במהלך
החודש האחרון מאות בני נוער משכבות ז'-ח'
לערבי מנהיגות בנקודה הכפרית באיתמר ,שם
התנסו בני הנוער ברעיית צאן ,ניווטים בשיתוף
הצבא ,הכנת פויקה ועוד.
מיזם מנהיגות ז'-ח' הופעל השנה ב־12
ישובים שונים במועצה .מטרת הפרויקט היא
לטפח מנהיגות בקרב השכבות הצעירות של
נוער השומרון ,מתוך קבלת אחריות אישית
ועשייה למען הקהילה .את הפרויקט מפעילים
רכזי הנוער בישובים בהדרכת מחלקת הנוער.
בהמשך השבוע יצאו נערי השומרון משכבות
ט-י"ב לערב השקה לפרויקט חדש וייחודי
לבני השומרון" :המובחרים" .הפרויקט הוקם
מתוך מטרה להעצים את נערי שכבות ט-י"ב
ע"י טיפוח מנהיגות והעברת תכנים כגון :הכנה
2

יש"עמדה

הקפאה מוחלטת
אולי תמימות דעים באשר לחשיבות
האסטרטגית של המשך הבנייה
ביהודה ושומרון ,ומניעת איסורים
דרקוניים של הקפאת וחניקת
היישובים  -איסורים שאפילו נשיא
המדינה שמעון פרס ויו"ר מפלגת
העבודה אהוד ברק ,שניים שאינם
חשודים בימניות יתרה אמרו שהם
לא מוסריים ושווים לאיסור על אזרחי
המדינה ללדת ילדים.
ולמרות זאת ,בפועל אנחנו נמצאים
במציאות של הקפאה מוחלטת כאילו
לא התחלפה ממשלה.
על רקע הדברים דרשו ראשי מועצת
יש"ע מראש הממשלה בנימין
נתניהו לקיים פגישה דחופה כדי
ללבן את הסוגיה ולהביא המשך
פיתוח ההתיישבות ושמירה על
התחייבויותיו של ראש הממשלה
לבוחריו .בסוף השבוע האחרון אף
שיגר יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין,
מכתב לראש הממשלה סביב נושא
הבנייה.
בחרנו השבוע במדור "יש עמדה"
להביא את עיקרי הדברים מתוך
מכתבו:

נדמה שנושא ההתיישבות
ביהודה ושומרון נמצא היום
בכותרות יותר מתמיד .אולי
אלו אומות העולם ,ובראשן
ארצות הברית ,שסבורות כי
זיהו שעת כושר להפעיל לחץ
בלתי סביר על ישראל כדי
לכפות עליה מדיניות.
אולי דווקא הבחירות האחרונות
והצהרת הכוונות שאינה משתמעת
לשתי פנים של הבוחר הישראלי
הרוצה לראות בירושלים ראש
ממשלה ושדרת מנהיגות ששבה
לדרך של פיתוח התיישבות חלוצית
ביהודה ושומרון  -אולי הן אלו
ש"הקפיצו" את האמריקאים ואת
מדינות אירופה .ייתכן גם שהכל
– כולל הלחץ האמריקאי וחילוקי
הדעות בין הממשל בוושינגטון לבין
זה היושב בירושלים – פשוט מועצם
תקשורתית משיקולים פוליטיים
כדי ליצור אווירה קשה בקרב מקבלי
ההחלטות ,ולהניא אותן מלאשר את
המשך הבנייה הנחוצה ביישובי יו"ש.
בינתיים נראה ,אגב ,שזה מצליח.
בקרב מרבית שרי הקואליציה שוררת

ס"ט 2 ,יולי 2009

י' תמוז תש

מועצת יש"ע

			
מר בנימין נתניהו
-

ראש הממשלה
לכבוד
ההיקף העתידי
ראש הממשלה,
דר היום הדיון על
כבוד
עומד בראש ס
תיים ,אנו נמצאים
בועות האחרונים
ושומרון .אך בינ
בש
דה
אושרה בשומרון
ת היהודית ביהו
הבניה בהתיישבו
תכנית בניה אחת
של
מוחלטת :אף לא
צומה של הקפאה
עי
ב
חודשים ארוכים.
ת להחזיר את
וביהודה מזה
עם כוונה מוצהר
תך יצאה לדרך
תחייבויות לבוחר
ממשלה בראשו
לה
ה
למסלול של התפתחות ,נאמנה נו מודעים היטב,
תיישבות היהודית
ושלך אישית .א
המרכיבות אותה
הה
אך אנחנו יודעים
מרבית המפלגות
סכל מדיניות זו,
ים מבחוץ כדי ל
של
ללחצים המופעל
כמובן,
כרסום בעמדת
ה.
כמה חיוני לממש
ת מדאיגות על
גם עד
תפרסמות ידיעו
בונה בלבד ,בניה
ים האחרונים מ
בניה בתחום המ
מ
בי
קפאה "זמנית",
לעשות לאחרונה
בנושא ,כגון :ה
גדיל
ישראל
צורך ריבוי טבעי ותו לא ,ועוד .ה מביצוע פרויקטים
שים בלבד ,בניה ל
קולו על הימנעות
בגו
קה מוחלטת של
דיבר במפורש וב
לא רחוקה מהפס
שר הביטחון אשר
עמדתך שלך כ
ואף הגדיר את
חדשים
וב לדיון בביקורו
בניה חדשה.
שומרון יעלה ש
הבניה ביהודה ו
לאור זאת ,חיוני
מבינים שנושא
בעוד כשבועיים.
אנו
רג' מיטשל בארץ
שי ההתיישבות
וב של סנטור ג'ו
משלחת של רא
הקר
כן
בקיאים בפרטיה
גישה עוד לפני
ינינו שתקבל לפ
מידי יום בסוגיה,
בע
הודה – העוסקים
שבות ובעתידה.
דית בשומרון ובי
דון במצב ההתיי
היהו
תיישבים  -כדי ל
ים את ציבור המ
ומנהיג
בכבוד רב,
				
"ר מועצת יש"ע
דני דיין  -יו
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סיפורו של מקום זוהי יפו
יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל-מ ׁ ֶֹשה ֵ ּלאמֹרָ .צרוֹ ר ֶאת-
יתם אוֹ ָתם" (במדבר
ַה ִּמ ְדיָ נִ ים וְ ִה ִּכ ֶ

להנהיג מקום כזה צריך אדם משכמו
ומעלה.
לאורך הדורות ,יפו שימשה כנמל
הראשי של ארץ ישראל .מטבע היותה עיר
נמל,שוקקת חיים ובעלת שווקים רבים,
היא משכה אליה אוכלוסיות מגוונות
ושונות מאוד זו מזו .ביפו ישבו חקלאים,
ציונים ,אנשי רוח ותרבות ,ומאידך אנשי
היישוב הישן הדוגלים ב"תורתו אומנותו".
לאחר תכתובת מרתקת בין הרב
קוק למכובדי הארץ ומפגש מלבב עם
יואל משה סלומון דורכת משפחת קוק
המפוארת בכ"ח באייר תרס"ד 1904
על אדמת יפו .המשפחה מקבלת ,בית
קטן ופשוט במיוחד ,ברחוב האחווה 21
שבשכונת נווה צדק.
שכונה זו באופן רשמי ,הינה השכונה
הראשונה מחוץ לחומות העיר יפו.
השכונה נוסדה בשנת  ,1882ונחשבת
לשכונה הראשונה של העיר תל אביב
למרות שהוקמה שנים ספורות לפני ייסוד
העיר .לא לחינם בוחר הרב לגור דווקא
בנווה צדק ,במקום המעורב בכל העדות
עם מיטב האמנים והסופרים ,ובהם שי
עגנון ,יוסף חיים ברנר ,נחום גוטמן ואחרים
שכולם ללא יוצא מן הכלל מזכירים את
הרב לטובה בדרכים שונות ויצירתיות.
מספר רחובות מביתו של הרב שוכן
בית הכנסת "שערי תורה" המשמש

כה ,טז-יז).

לאחר פרשת המדיינים ה' מצווה את
משה מספר ציוויים כהכנה לכניסה
לארץ .אם נשים לב השלבים המתוארים
בתורה הם הכאת המדיינים ,מפקד עם
ישראל ,בקשת בנות צלופחד לנחלה
ולבסוף בקשתו של משה להסמכת מנהיג
במקומו" .יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹת לְ כָ ָ ּ
ל-בשָׂ ר
ל-ה ֵע ָדה" (במדבר כז',טז) .ומפרש
ִא ׁיש ַע ָ
מדרש תנחומא :משה מבקש מנהיג שידע
להלך כנגד הרוחות המגונות בעם ישראל,
שימצא שפה משותפת עם לומדי התורה,
בעלי המלאכה ,החיילים וכד'.
ואכן יהושע נסמך לתפקיד מורכב זה
בשלבים הקשים של המעבר בין הנדודים
במדבר להתיישבות הקבע בארץ ישראל.
תפילתו של משה ,מסתבר ,לא הייתה
תפילה רק על יהושע  -המנהיג הבא אחריו
אלא על מנהיגים לאורך כל הדורות ודווקא
בשלבים הקשים שבין עליה להתיישבות
הקבע בארץ.
המנהיג הבולט ביותר של העליות
האחרונות לארץ הלא הוא הרב אברהם
יצחק הכהן קוק ,הפוסע ברציפי נמל העיר
יפו ומביט סביבו אל העיר העתיקה מצד
אחד ואל נווה צדק ושכונותיה הראשונות
של תל אביב מצד שני ,וחש מיד כי כדי

מבט להתיישבות

יישוב על שמו של

כ

אשר התמודד רונלד רייגן על
מישרת נשיא ארה"ב ,בקיץ תש"מ
 ,1980הוא השמיע הכרזה חריגה
יחסית בקרב המדינאים האמריקניים .מול
יריבו הנשיא המכהן ג'ימי קרטר ,שקבע כי
כל ההתנחלויות אינן חוקיות ,אמר רייגן כי
ההתנחלויות "אינן בלתי חוקיות".
אבל כמו אצל נשיאים אחרים לפניו
ואחריו ,מהחדר הסגלגל בבית–הלבן
המציאות נראתה שונה .בשנת  ,1982מיד
אחרי מבצע שלום–הגליל ,יצא רייגן ביוזמה
מדינית חדשה שהתבססה על נסיגה
ישראלית מלאה מכל חלקי יש"ע ,כולל
פירוק כל היישובים.
בכ"א באב תשמ"ג 31 ,ביולי ,1983
הכריז רייגן כי "יותר לא יקומו התנחלויות
ישראליות בשטחים" .אלא שבדיוק באותה
שעה בה השמיע את הכרזתו ,התארגנו
חיילי חטיבת הנח"ל להקים למחרת היום,
היאחזות נח"ל חדשה בצפון השומרון,
מדרום לשכם.
ההיאחזות הוקמה למחרת ,בכ"ב באב

תשמ"ג  1באוגוסט  ,1983על רכס סלמאן
אל–פרסי המתנשא לגובה  810מטר מעל
פני הים ,מדרום להר גריזים .השיקול
למיקום היישוב היה רצון ליצור רצף
יישובים באזור שכם ,על אדמות מדינה,
במקומות בהם יש שליטה אסטרטגית.
כיוון שהיה ברור שהנשיא רייגן יכעס
וירגון על כך מאד ,החליט כנראה מי
שהחליט כי שמה יהיה  -רוגן .המאחז
הוקם במסגרת תוכנית שר הביטחון שרון

כל הגוונים...

להקת
חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

לכל המזמין החודש

ה800

₪

נחה!
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מכל טוב הארץ

באותה תקופה גם כישיבה קטנה וגם
כבית מלאכה .התלמידים למדו תורה
בישיבה עד חצות היום ובחציו השני
עבדו והשתכרו בבית המלאכה שהקים ר'
אברהם ברכות ונקרא על שמו  .אם נשים
לב לא במקרה נוסד בית המלאכה בסמוך
לישיבה .רוחו של הרב והאידיאל הגדול של
"התורה והעבודה" משולבים ומיושמים
בחיי המעשה .זו תורתו של המנהיג
שהצליח בכוחות התורה והעבודה לאחד
את התושבים המקומיים ולהחדיר קודש
אל לבם.
כיום ,מצבה של יפו מורכב לא פחות,
ואולי אף יותר ,בהיותה עיר מעורבת בלב
ליבה של הארץ .יהודים רבים שלא רצו
לחיות לצד הערבים עזבו את העיר ,כל בתי
הספר העירוניים מעורבים (יהודים וערבים
יחד) ,מצב הבנות היהודיות בעיר בכי רע
והדבר גורם למקרים רבים של התבוללות
ונישואי תערובת .אך דווקא בנקודות שפל
זו ישנה תופעה נדירה וייחודית של איחוד
השורות לחיזוק ההתיישבות היהודית

בעיר .וכך ניתן לראות את האדמו"ר
מבטשקוב וחסידיו יושבים לצד הרב
הספרדי ותלמידיו ולידם רבני הציונות
הדתית מישיבת ההסדר "מה יפו פעמיך"
בראשות הרב אליהו מאלי ,וכולם סביב
אותו שולחן ,יושבים ולומדים תורה יחדיו
ועסוקים ביוזמות וקבלת החלטות כיצד
לחזק את ההתיישבות היהודית בעיר,
להחזיר עטרה ליושנה ולאפשר ליהודים
להלך בקומה זקופה בארצם .נדמה שגם
מנהיגות זו שואבת כוחותיה מאותה
תפילה של משה רבנו חיי המעשה של
הרב קוק עד לימנו# .

מדרשת הטיולים של יפו
הוקמה במטרה לסייע להנהגה להביא
קבוצות לעיר על מנת לחזק את
ההתיישבות היהודית במקום.
בואו להתרשם ,לחזק ולהתחזק!
לפרטים והזמנת סיורים:

052-6071500 ,052-4767206
midryaffo@gmail.com

רונלד רייגן?

כעבור שנה ,היום לפני  25שנה ,בי"ח
בתמוז תשמ"ד 18 ,ביולי  ,1984שבוע לפני
הבחירות לכנסת ה– ,11אוזרחה ההיאחזות
ונמסרה לגרעין משפחות של "אמנה" .אז
שונה שמה ליצהר ,השם המקראי של שמן
הזית ,המופק מעצי הזית הרבים באזור.
בטקס האזרוח השתתפו המוכתרים של
הכפרים הערביים באזור .בימים בהם
היתה ההתיישבות בקונסנזוס ,גם הערבים
קיבלו אותה כעובדה מוגמרת.
היישוב ,מצידו ,שמר על אחד האתרים
המוסלמים המקודשים הנמצא בתחומו:
קבר "שייח' סלמן אל פרסי" שנמצא
בפסגת היישוב ,בלב שמורת טבע קטנה
של עצי אלון .מהמקום יש תצפית ,מהיפות
בארץ .כ– 800מ' מצפון ליישוב במדרון
ההר ,נמצא "בור–הציפורים"  -בור טבעי
עמוק בו מקננים אלפי עורבים (קאקים)
ויוני סלע.
כיום גרות ביצהר כ– 170משפחות,
 900נפשות ,והיישוב ממשיך לגדול
ולהתפתח# .

להקמת  22מאחזי נח"ל ברחבי הארץ.
באותו יום עלו על הקרקע ביו"ש חמש
היאחזויות נח"ל ,שכולן הפכו ברבות הימים
ליישובים אזרחיים :מגדלים ,מעלה–לבונה,
דולב ,אספר (כיום מיצד במדבר יהודה)
ורוגן .כך זכה דווקא רונלד רייגן ,שהתגלה
בסופו של דבר כאחד הנשיאים הידידותיים
לישראל למרות התנגדותו התקיפה
לכל מפעל ההתנחלויות ביש"ע ,ליישוב
בשומרון שיישא את שמו ,לפחות זמנית.

(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספרית נצרים)

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
מורן צדוק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8627

ימים בכלא!

מתפללים לשחרור יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
ר' ישראל יהושע טרונק מקוטנא
"עלייה לארץ ישראל היא
מצווה גדולה ,כי הקיבוץהוא
אתחלתא דגאולה"  חלק א'

ר'

ישראל יהושע טרונק מקוטנא נולד
בח' כסלו שנת תקפ"א ( .)1821אביו
קראו בשם "ישראל אליהו יהושע",
על שם הבעש"ט ,הגר"א והפני־יהושע – ועל כן
היה חותם "ישראל יהושע" שכן האותיות "אל"
מישראל והאותיות "יהו" מיהושע מצטרפות
ל"אליהו".
מילדותו הצטיין בכישרונות מיוחדים
ובשקידה נפלאה ,אך עם זאת היה ענו ביותר.
יום יום ,לפני תפילת המנחה היה מתהלך אנה
ואנה ואומר תהלים תוך כדי צעקות ובכיות,
ובין השאר שמעוהו צועק "רבש"ע ,עזור לי
לעשות תשובה" .בהיותו בן תשע עשרה ,כבר
כיהן כרב בעיר שרנסק ,ממנה עבר ,בשנת תר"ז
( ,)1847לרבנות של גומבין .בשנת תר"י ()1850
עבר לרבנות של וורקא – עיר האדמו"רים
המפורסמת .בשנת תרי"ג ( )1853עבר לרבנות
של פולטוסק ובשנת תרכ"א ( )1861בהיותו בן
 40בלבד ,עבר לרבנות של קוטנא וזכתה העיר
ששמו של רבי ישראל יהושע נקשר בשמה והיה
לפארה של פולין כולה .בקוטנא אף הוציא רבי
ישראל יהושע את ספריו ההלכתיים "ישועות
ישראל" ו"ישועות מלכו".
הרב מקוטנא ,שהיה מגדולי הפוסקים בדור
ומכל העולם הריצו אליו שאלות ,היה אהוב
ונערץ על הכל ,גדולי־הדור כהמוני העם .הוא
היה מקושר לרי"מ מגור ,והיה בידידות עם
צדיקי וגאוני פולין כרבי מאלכסנדר ,האבני־נזר,
השפת־אמת ,ועוד .תיאר אותו רבי יצחק מאיר
ראפפעלד ,נכד להגאון מהר"י מליס"א" :נמסר
לו אקלודין ומפתחות דאורייתא וכמעט היה
חד בדרא בבקיאותו הנפלאה להסיק שמעתתא
דהלכתא נגד כל ישראל".
בעצמו נהג באדמו"רות והיה מקבל פתקאות.
פעם באו אליו בעניין אישה שהקשתה בלידתה
עד שהרופאים רצו להמית את העובר כדי
להצילה ,אמר הרבי בהתרגשות" :חס ושלום.

אין דנים בזמן הזה דיני נפשות" ,והחל להתפלל
בהתלהבות .בתוך כך באו ובישרו שהאם ילדה
בשלום.
רבי ישראל יהושע מקוטנא נודע בחיבת
ארץ ישראל ויישובה ,להלכה ולמעשה .יחד
עם חתנו ,הגאון בעל "נפש חיה" ,פעל ליישוב
הארץ ,לבניין ירושלים ,ולרכישת קרקעות.
וכך כתב בשו"ת 'ישועות מלכו' (י' ,ס"ו) על
מצוות יישוב הארץ שעיקר מגמת המצווה היא
להגיע לשליטה מלאה בארץ" :העלייה לארץ
ישראל מצווה גדולה היא .אמנם ,גם לדברי
הרמב"ן שמנה את ירושת ארץ ישראל למצוות
עשה בפני עצמה ,מכל מקום "עיקר המצווה
אינו אלא הירושה והישיבה כאדם העושה
בתוך שלו ,לכבוש ארץ ישראל שתהיה תחת
ירושתנו" ,ואם כן עלייתם והתיישבותם של
יחידים ,כשאין יד ישראל תקיפה בארץ ישראל,
אינה עיקר המצווה .אך כבר המשילו עניין זה
למצוות־עשה של אכילת מצה ,כי עיקר המצווה
היא האכילה ,ולקיחת החיטים לשם מצווה
והלישה והאפייה אינם גמר מצווה ,ומכל מקום
בוודאי מצווה גדולה היא .ועל זה נאמר "גומל
לאיש חסד כמפעלו" ,גם על הפעולה של מצווה
מקבל שכר .ונאמר "אשרי תמימי דרך" ,גם על
הדרך של עושי מצווה יש בו שלמות .אין ספק
שהיא מצווה גדולה ,כי הקיבוץ הוא אתחלתא
דגאולה – ובפרט עתה שראינו התשוקה
הגדולה ,הן באנשים פחותי ערך ,הן בבינוניים,
הן בישרים בלבותם ,קרוב לודאי שנתנוצץ רוח
הגאולה"# .
המשך אי"ה בשבוע הבא

חדש לבנים
בירושלים

מכינה למנהיגות
ע"ש רס"ן בניה ריין

מיועד לבני ש"ל
באגודות להתנדבות
סטודנטים  /בוגרי י"ב
פעילות ענפה של הווי חברתי :טיולים ,שבתונים ,סיורים
לימודיים ,סדנאות :תרפיה באמנות ,דרמה ,מנהיגות,
העשרה חברתית
בכל מקום שבו תבחרי לעשות שירות לאומי ,תוכלי
לעשות זאת בשילוב המדרשה עם הפנים לקהילה,
בשכונות ועיירות פיתוח .אפשרות לתקנים דרך
האגודה ,בת עמי ועמינדב.
מקום הלימוד :ירושלים
הכרה אקדמית למתמידות בתכנית ע"י מכללת
ליפשיץ ,אוניברסיטת בר-אילן ועוד.

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על-ידי צוות רבנים ורבניות,
מתוך חזון להקמת מרכז לימודי ייחודי אשר יענה על
הצמא המבורך של בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש
כלים לבניית הבית היהודי.
להיבנות כדי לבנות...
ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות לאומי עם
מדרשה .בבוקר מתנדבות בקהילה .אחר הצהרים
חוזרות למדרשה לבנות את עולמן הפנימי והרוחני.
נושאי הלימוד :הלכה ,חסידות ,זוגיות ,מדרש ,אמונה,
תנ"ך ,מוסר ,תושב"ע ,מ ֻדעות ועוד
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ילדים שלנו זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את
ארצנו הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות הפקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון החידה
יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  www.myesha.org.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב .פיתרון החידה
הקודמת :קיסריה היא עיר נמל שהוקמה באמצע המאה ה– 3לפנה"ס .היא שימשה כבירת ארץ ישראל
בתקופה הרומית .כיום העיר היא גן לאומי ולידה יישוב בעל שם זהה .העיר קיסריה נקראה על שם
אוגוסטוס קיסר .הורדוס הקים את נמל קיסריה אדיר המידות וזאת כצורך להקמת נמל נוסף בין דור
ליפו .בעיר העתיקה נתגלו בין היתר ארמון המלך הורדוס ,והתיאטרון המפורסם שבו מתקיימות הופעות
גם בדורנו .הבניה בקיסריה היא באבני כורכר מקומיות אשר את מראן הלבן קיבלו מכיסוי הטיח  -מכאן
מבינים את תיאורו של יוסף בן מתתיהו ,כאשר תיאר את העיר כבנויה מאבן לבנה .העיר של הורדוס הייתה
מתוכננת היטב עם מערך של תעלות ניקוז מתחת לרחובות .התיאטרון ,שנבנה בתקופתו של הורדוס,
עשוי אבן  -דבר שמייחד אותו מן התיאטרונים עשויי העץ שהיו נפוצים באותה תקופה .הוא נחשב לאחד
מהקדומים שבתיאטראות שהתגלו בארץ ,והאתר היה פעיל עד התקופה הביזנטית במשך מאות שנים.
שמות הילדים הזוכים :מירית אבועזיז מאור עקיבא ,שי אינגר מפתח תקוה ,משפחת גיאת משהם.

™ צמוד למדד תשומות הבניה ∞∂Ø∞π

∞¨∞™∂π

∞∞

ש“ח

כוכב
השחר
הישוב∫ דתי קהילתי הקהילה∫ ∞∞≥ משפחות
המיקום∫ על כביש אלון  ≤µד ßמי≠ם הבית∫  ¥חדרים ∞ ±±מ“ר

משווק∫ אבי גליק ≤≤≤∞µ≤≠≥≥±±
מרכז מידע אמנה∫ ∞±∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
7

