יסוד עבודת ה' על פי התורה הוא
להשריש שכל דרכי החיים צריכים
להיות הולכים על פי רצונו יתברך,
ומי שחושב שעבודת ה' נשלמת
בפעולות פרטיות ומקצה להן
מעיתותיו ושוב אין ה' בלבבו -
הוא הורס כל בניני התורה
הראי"ה קוק ,עין-אי"ה ברכות פ"א נד

ישוב וישיבה זה ענין אחד
המשך מעמוד השער

הייתה הערובה לקיום העם בצביונו ובדמותו
האמיתית ,ובמקום שפסקו ישיבות אין תורה
ואין יראה ,ועם־ארצות מתגברת ,ואין זכר
אפילו ליהדות במובן הפשוט".
ויובן היטב ,כי מאחר והשמירה על כלל
ישראל היא מכח ברית התושבע"פ המתקיימת
ע"י הישיבות ,לכן כשאין קשר עם הישיבות
 אין מה שיקיים כלפיהם את הברית ,ורקבמקומות שהיו ישיבות והושפעו הכלל מאווירה
זו  -נשתמרו ביהדותם ,באמונם ובתורתם.
להשפעתה של הישיבה על סביבותיה ,מצינו
בש"ס השלכה הלכתית ומעשית .בתחילת
מסכת גיטין אמרו :שהמביא גט מחו"ל ,צריך
לומר" :בפני נכתב ובפני נחתם" ,ומבואר שם
שאחד הטעמים הוא לפי שבני חו"ל אין בקיאין
לשמה ,וכתבו בתוספות שם שלדעת רשב"ג,
לאו דווקא המביא מחו"ל אלא אף המביא
מא"י ממקום הרחוק מהישיבות ובתי הדין,
צריך לומר" :בפני נכתב ובפני נחתם" ,שלפי

שאינם סמוכים לישיבות  -אינם בני תורה!
חז"ל אמרו" :מברכתו של אותו רשע אתה
למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם
בתי־כנסיות ובתי־מדרשות  ...כולם חזרו לקללה
חוץ מבתי־כנסיות ומבתי־מדרשות שנאמר:
'ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה כי
אהבך ה' אלוקיך'  -קללה ולא קללות".
משמעות הדבר ,כי ברבות שנות הגלות נפרץ
סדק בחומת הבלעדיות של ישראל ,וההשפעות
הזרות של בלעם חילחלו מעט פנימה  -ובכן
ברכות בלעם חזרו לקללה אמנם בדבר אחד לא
הצליח בלעם לפגוע ' -מה טובו אוהליך יעקב'.
בבתי־מדרשות של ישראל ,נשמרת ההיבדלות
של ישראל לנצח ,ועל־ידי עסק התורה כלל
ישראל שומרים על בלעדיותם ויהדותם לנצח.
ובזכות הממיתים את עצמם באוהלה של
תורה ,עתידים בני ישראל לזכות שיהפכו שוב
כל אותן קללות לברכה  -כי התורה מרוממת
את האדם מכל השפעה זרה ,ומעלה את האדם
מטומאה לטהרה# .
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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כניסת חג ,שבת:
י-ם 19:14
ת"א 19:29
חיפה 19:22
חברון 19:27
שכם 19:19
ב"ש 19:29

צאתו:
20:30
20:33
20:35
20:31
20:31
20:30

את הבנייה הזאת אסור להפסיק  -מודיעין עילית השבוע

על הפרשה בלק
הרב אליהו ממן ראש ישיבת "תורת אברהם" ,נצרת עילית

ישוב וישיבה זה ענין אחד

"מ

יך יַ ֲעקֹב ִמ ׁ ְש ְּכנ ֶֹת ָ
ה ּטֹב ּו א ָֹהלֶ ָ
יך
יִ שְׂ ָר ֵאל" (במדבר כד ,ה').
אונקלוס מפרש ברכת בלעם כך:
"מה טובה ארצך  ."...אך תרגום יונתן בן עוזיאל
מפרש" :מה יפים הם בתי־מדרשיכם ."...ו"אלו
ואלו דברי אלוקים חיים" שכן ארץ ישראל ובית־
המדרש עניינם אחד ,בבחינת דברי רבינו הרצי"ה
קוק זצוק"ל" :ישוב וישיבה זה ענין אחד".
חז"ל העידו לנו" :מימיהם של אבותינו לא
פרשה ישיבה מהם ."...רבינא ורב אשי מסדרי
הש"ס מצאו לנכון לקבוע מימרא זו בגמרא
כדי לציין ולהדגיש לפנינו את העובדה כי בכל
הדורות ובכל המצבים לא פסקו ישיבות מעמנו.
הבה נתבונן ,מה באו חז"ל ללמדנו בזה?
מה תוסיף לנו ידיעה היסטורית זו ,שבכל
הדורות הייתה ישיבה בישראל? הרי לא באו
לומר כאן שזכות זו מקיימת את העולם ולולי
זה אין לעולם קיום ,כי לזה די בעצם לימוד
התורה וקיום המצוות [ועל כן על כ"ו דורות
שקודם מתן תורה אמרו חז"ל :כי התקיימו
במידת חסדו יתברך] ,ואילו כאן הדגש הוא
על שלא פסקו הישיבות ולא על עצם לימוד
התורה .שומה עלינו להתבונן ,אפוא ,מה היא

תרומתה המכרעת של הישיבה לכלל ישראל,
עד כדי כך שהשתבחנו בכך שלא פסקה
מאבותינו מעולם.
תופעת הפלא של קיום כלל ישראל בין
שבעים האומות ,ככבשה בין שבעים זאבים,
הובטח לנו אך ורק בזכות ועל ידי הישיבות! שכך
שנינו במדרש" :לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל
אלא בשביל תורה שבעל פה ,שנאמר על פי
הדברים האלה" (גיטין ס' ע"ב) ,וכבר הוזכר בהמשך
דברי המדרש שקיום התורה שבעל־פה בעולם
הוא רק על־ידי הישיבות ,ואם כן לקיום הברית
של הקב"ה עימנו שנמשיך להתקיים ,צריכים אנו
שלא לפרוש מהישיבות לעולם ועד.
בזה נבין את התופעה שמוצאים אנו לאורך
כל ההיסטוריה ,שהקהילות ששרדו נאמנים
לה' ולתורתו היו רק אלו שבמקומותיהם היו
ישיבות וחסו בצילן ,ולעומת זאת במקומות
שלא היו ישיבות ,נשתכחה מהם תורה כמעט
לגמרי ר"ל ,ורבים מבני הקהילות הללו התבוללו
בין האומות ,ה' ירחם ,וכפי שהעיד אחד מגדולי
ישראל זצוק"ל" :בעינינו ראינו שכל מדינה
ומדינה שהייתה בה ישיבה והרבו בתורה היא
המשך בעמוד אחורי

תורני .משפחתי .דרומי.

המכללה האקדמית לחינוך “חמדת הדרום” מטפחת ומכשירה דור של מחנכים ערכיים ואיכותיים.

לפרטים ולהרשמה:

1-800-20-10-88

אושריתwww.hemdat.ac.il | 054-4951549 :
קריית החינוך מ.א שדות נגב (סמוך לנתיבות)

&

מסלולי הלימוד :חינוך מיוחד בשילוב התמחות נוספת | הגיל הרך | ביה”ס יסודי | חטיבת ביניים
התמחויות :מדעים | מקרא | אנגלית | ספרות | מתמטיקה
תוכניות מיוחדות :תואר עם מדרשה | תוכנית מצויינות להוראה | שירות לאומי אקדמי.

חדשות ישע

השר בנימין בגין בחגיגות חצי היובל לטנא עומרים:

"אם ראשיתכם מצער ,אחריתכם תשגה מאוד"
היישוב טנא עומרים חגג בשבוע שעבר  25שנה
להקמתו בטקס חגיגי .מה שהחל כהיאחזות נח"ל
בשנת  1983בשם נח"ל עומרים שאוזרחה בשנת
 1984הפך במשך חצי יובל ליישוב משגשג ,פורח
וצבעוני הממוקם בגובה של כ־ 550מטר מעל פני
הים ,עם קהילה חמה ותומכת.
ראש המועצה האזורית הר חברון צביקי בר חי
בירך וחיזק את התושבים ובישר להם שבמועצה
מתכוונים להמשיך ולפתח את ההתיישבות
בחבל הר חברון .אחריו עלה לנאום אורח הכבוד
של הערב ,השר בני בגין שריגש את הקהל הרב
שנאסף במקום.
השר בגין פתח בדברי פליאה על ההתעניינות
העולמית דווקא בהתפתחות הבנייה ביש"ע,
שעה שהעולם טרוד במרוץ גרעיני ובסכסוכים
אלימים על פני כל הגלובוס" :טבור העולם ארץ
ישראל ,ואיך נדע? בקוריאה ניסויים גרעיניים,
באיראן ניסיון להשיג נשק גרעיני ועם כל זאת
השאלה הנשאלת במשרדי החוץ ברחבי העולם:
'הנוספה עוד אשקובית בטנא עומרים? הכלו
הקרוואנים בעלי? שמים וארץ! התיישבות
יהודים בארצם?'"
הוא מתח ביקורת מרומזת על התוכניות
המדיניות של האמריקנים" :בעונה שבה מציעים
לעולם שיטה חדשה של הדברות גם עם הגרועים
שבהם ,ואיתנו? ניסיון חוזר ונשנה של החתמה.
בניגוד למוסר בניגוד לצדק ,להיגיון .היחידים
שעליהם שמנסים עליהם לגזור הם המשפחות
שלנו הקהילות שלנו הישובים שלנו" ,אמר.
בגין הדגיש בדבריו שאין מקום להקפיא את
ההתיישבות ביש"ע" :אחת משתיים  -באין
גידול ,תהיה קמילה .בימים אלה מדברים לא
רק על גידול טבעי אלא על התפתחות טבעית
של הישובים .לפני שבאה התפתחות טבעית
צריך לומר :באופן טבעי באו אנשים עם החזון

והתיישבות בטבעיות על הגבעה הזאת ,על
יסוד זכותם הטבעית וההיסטורית של יהודים
להתיישב בארצם".
הוא המשיך ודיבר בגנות המושג 'הקו הירוק':
"בבסיס הניסיון להוציא את כולנו מכאן ומכל
מקום אחר בארץ ישראל ,עומדת ההתכחשות
של השכנים שלנו לקשר עתיק היומין שלנו
לכאן ,לתל אביב ,לטנא עומרים ,לנצרת עילית,
לאריאל ,ולכרמיאל .אין ולא היתה מעולם שום
קדושה באותו קו המצוי דרומית לנו ,הלא הוא
הקו הירוק .לא היה בו ואין בו שום טעם .הקו
הזה מייצג בסך הכל את קו אפיסת הכוחות של
הצדדים הלוחמים בשנת  .'49עוד קצת תחמושת,
עוד קצת מימיות ,והקו היה יכול להיות במקום
אחר .לכן ,אין להתחשב בו ובוודאי שהצדק
ההיסטורי אינו עוצר מערבית לקו הירוק".
בסיום דבריו חידד השר בגין את הצורך לדבר
לא רק על צרכי הביטחון של ישראל אלא גם
על זכותנו על ארץ ישראל" :הר הבית בידינו
כי הוא נקודת התצפית המובהקת אל שורשינו
ולכן צריך להקפיד גם על הצד הביטחוני וגם על
החינוך למימוש זכותנו אנחנו כאן על יסוד הזכות
הטבעית ההיסטורית לארצנו ,לנוף אבותינו
ולשבילי נביאינו".
השר בני בגין חתם את דבריו בדברי עידוד על
הצורך להמשיך וליישב את מרחבי יש"ע" :יהודים
יכולים ויוכלו לשבת בארצם לא רק בשפלת
יהודה אלא גם ביהודה .לא רק בבקעת באר שבע
אלא גם בדרום הר חברון .לגדל משפחות ולחנך
ילדים ולראות שילשים ולראות ריבעים .באתי
לומר לכם הערב ביום החג הזה חלוצים אתם,
ציונים אתם ובמעשה החלוצי והציוני הזה אתם
משרתים את כולנו לכן למען כולנו לכו מחיל
לחיל אם אומנם ראשיתכם מצער ,אחריתכם
תשגה מאוד"# .

ראשי מועצת יש"ע וראשי הרשויות ביהודה ושומרון קיימו בשבוע סיור בצה"ל כאורחי חטיבת
דובר צה"ל וחיל האוויר .המשתתפים ביקרו בבסיס חיל האוויר בנבטים ,שמעו סקירה מדובר צה"ל,
תת־אלוף אבי בניהו ,ונפגשו עם מפקד הבסיס וטייסי מטוס ה־# .F–16

לשכת ראש המועצה עברה למחסום הפקוק
במחאה על הסבל הרב העביר ראש המועצה
האזורית מטה בנימין את לשכתו יחד עם
מחלקות נוספות במועצה אל מחסום חיזמה
וניהל משם את עבודתו השוטפת .רואה אמר
ליש"ע שלנו" :הגורמים הרלוונטיים חייבים
להיכנס בעובי הקורה ולפתור את מצוקותיהם
של אזרחים שמבקשים להגיע למקום עבודתם
וללימודים ללא עיכובים מיותרים .יש צורך
עליון לייעל את עבודת המחסום ולשפרו
מבחינה תנועתית ומנהלתית על מנת שלא
יגרום לסבל מיותר"# .

ראש המועצה האזורית מטה בנימין ,אבי
רואה ,העתיק השבוע את לשכתו ואת עובדיו
ממשרדי המועצה בפסגות למחסום חיזמא
במחאה על העומסים והקשיים של תושבי
בנימין צפונית לירושלים שנגרמים מהמחסום.
מחסום חיזמה משמש כדרך הכניסה
המרכזית של תושבי בנימין שומרון והבקעה
המבקשים להיכנס לבירת ישראל .מדי בוקר
משתרכים תורים ארוכים ונגרם עומס וסבל
לתושבי בנימין והבקעה המבקשים לנסוע
לעבודה.
2

יש"עמדה
ה"זמני" הוא קבוע
הדיבורים על הקפאה
"זמנית" כביכול של הבנייה
ביהודה ושומרון אינם אלא
כסות לקביעת מדיניות
הקפאה מוחלטת של
כל הבנייה ברחבי יש"ע
ובשכונות בירושלים .לכל
הצדדים הרי ברור שאחרי
הקפאת בנייה של שלושה
חודשים לא תתחיל כאן
תנופת בנייה .במדינת
ישראל ,הרי ,ה"זמני" הוא
הכי קבוע שיש.

עד שלא נאמר בגלוי שבמדינת
ישראל נבחרה ממשלה שמאמינה
שמדינה פלשתינאית היא סכנה
קיומית ושיש לנו זכות להתיישב
בארץ ישראל  -נמשיך ללכת מדחי
אל דחי עד לחלוקת ירושלים,
"מסיבות טקטיות" כמובן.
ההבנות בין ממשלת ישראל
לממשל האמריקאי בנושא המשך
הבנייה ביהודה ושומרון הם סוד גלוי
וההכחשה של מזכירת המדינה הילארי
קלינטון בנושא הזה היא מביכה ,אבל
ישנו הסכם הרבה יותר חשוב :ההסכם
בין ממשלת ישראל ,שנבחרה בזכות
המצע של חידוש ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,לבין בוחריה.
בימים אלו נקבעים כללי המשחק
בין הממשל בוושינגטון לבין ממשלת
ישראל .אחרי שנתניהו נענה ללחצי
ההצהרה
בנושא
האמריקנים
בזכות מדינה פלשתינית ,אם הוא
לא יעמוד איתן גם בנושא הזה של
הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון
ובשכונות ירושלים ,אזי יווצר דפוס
פעולה שעלול להביא אותנו לקבלת
כל תכתיב אמריקאי עד לחלוקת
ירושלים .הדיבורים על הקפאה
"זמנית" אין להם מקום .במדינת
ישראל ,הרי ,ה"זמני" הוא הכי קבוע
שיש .תשאלו את מגורשי גוש
קטיף שיציינו בעוד מספר שבועות
ארבע שנים לעקירתם מביתם .גם
הם עדיין במגורים "זמניים" .מדובר
בכסות לקביעת מדיניות הקפאה
מוחלטת של כל הבנייה ברחבי יש"ע
ובשכונות בירושלים .לכל הצדדים
הרי ברור שאחרי הקפאת בנייה של
שלושה חודשים לא תתחיל כאן
תנופת בנייה .להפך ,אם ישראל
תיזום במו ידיה הקפאה למשך
שלושה חודשים ,היא 'תסנדל' את
עצמה מדינית בצורה קשה ,המצב
הזה יישאר על כנו גם הרבה לאחר
מכן ,וכל ניסיון לבנות משהו ייתקל
בגינויים מכל עבר.
על הממשלה לעמוד בדיבורה
ובהצהרותיה ולהתחיל לבנות ביהודה
ושומרון .אסור שנקלע למציאות
שבה ראש הממשלה ושרים בכירים
בישראל מדברים ומצהירים על הזכות
והצורך בבנייה ובהתפתחות טבעית
של היישובים ביש"ע ,ומנגד בפועל
בשטח נמשכת מדיניות הקפאת
בנייה מוחלטת .מציאות כזו עלולה
להביא לפגיעה בנחישות עמדתה של
מדינת ישראל וביכולתה לפעול על פי
התחייבות המנהיגים לבוחריהם ועל
פי ההכרעה הדמוקרטית של רבבות
הישראלים שנתנו קולם למען חידוש
הפיתוח והבנייה במפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון# .

ממשלת ישראל ניצבת בימים אלו
בפני ממשל נחוש וברוטלי הדוחה
כל ניסיון או הצעת פשרה בסוגיית
המשך הבנייה ביש"ע ,המשך הבנייה
אותו התחייבה ממשלת ישראל
לבוחר הישראלי .בירושלים מתחילים
להבין שסוגיית הקפאת הבנייה
היא רק תירוץ ,ושמדינת ישראל
ניצבת היום מול ניסיון בוטה וקשה
להתערב בדמוקרטיה שלה תוך
פגיעה בריבונותה וניסיונות לערער
את יציבותו של הממשלה הישראלית
שנבחרה .אם נשיא ארה"ב מתיימר
לתת הוראות לראש הממשלה
הישראלי ,ולקבוע עבורה את מדיניות
הבנייה ביישובים ואת עמדתה באשר
להקמת מדינת טרור פלשתינית,
מדוע שנשיא צרפת לא ידרוש ממנו
גם להחליף את שר החוץ שלו שלא כל
כך מוצא חן בעיניו?
מה שדרוש עכשיו זו נחישות
ישראלית וזקיפות קומה .מול
עקשנות ונחישות דרושה עמידה
על עקרונות ,גאווה לאומית,
ושמירה בלתי מתפשרת על
האינטרסים החיוניים של מדינת
ישראל ובכללם  -ריבונותה ושמירה
על יציבותה השלטונית .גם אנחנו
יודעים להיות "עם קשה עורף",
ולפעמים ,כשצריך ,זו ברכה.
כלי התקשורת מדווחים על
הצעות כאלו ואחרות כגון בנייה
לגובה במקום לרוחב או הקפאה
זמנית ,אבל אלו נסיונות טקטיים
לנסות ולהגיע לפשרה עם היושבים
בבית הלבן.
גם אם הצעות אלו הן טקטיות,
הגיע הזמן שבנושאים החיוניים
ביותר לקיומנו ולמהותנו כמדינה
להתעסק
נפסיק
ריבונית,
בהתחכמויות טקטיות ונגיד את
האמת שלנו .תחילה באה ההסכמה
הטקטית למדינה פלסטינית מתוך
תקווה שהצד השני ידחה אותה;
עכשיו דיבורים על הקפאה זמנית
מתוך תקווה שבעתיד אובמה יהיה
עסוק עם צפון קוריאה או משהו אחר.
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סיפורו של מקום מברכת בלעם למ

"מ

יך יַ ֲעקֹב ִמ ׁ ְש ְּכנ ֶֹת ָ
ה ּטֹב ּו א ָֹהלֶ ָ
יך
יִ שְׂ ָר ֵאל( "...במדבר כד ,ה').
לאחר הניסיון השלישי של
בלעם לקלל את עם ישראל יוצאת לו
ברכה ,ובה נאמר" :מה טובו אוהליך יעקוב
משכנותיך ישראל" .רש"י מפרש על אותו
פסוק  -למה בירך בלעם את ישראל
בברכה זו? "על שראה פתחיהם שאינם
מכוונים זה מול זה" (רש"י על הפסוק).
וכמובן שיש לנו כאן רמז לצניעות שנהגו
במחנה ישראל.
אנו מוצאים בהרבה אתרים בארץ שיטת
בנייה שמאוד מזכירה לנו את ברכת בלעם
הנ"ל כגון :תל קסילה ,תל מגידו ,תל באר
שבע ,תל ערד ,חרבת ג'מה (עזה של היום),
עיר דוד בירושלים ,הר עיבל ועוד.
בנוסף נמצא אתר בשומרון המערבי
שנחפר ושמו חרבת ג'מעין ,האתר
התגלה בשנת  1976ע"י הארכיאולוג
ד"ר שמעון דר מאוניברסיטת בר אילן
במסגרת סקר מערב השומרון שנערך
באותה התקופה.
בשנת  1979האתר נחפר במסגרת
חפירת הצלה שכן הוא נכלל בתחום
היישוב מעלה שומרון שעלה על הקרקע
באתר נמצאו כבשן סיד ,בית בד,
גת ,מספר בורות מים חצובים ,מספר
מדרגות חקלאיות (טראסות) ומספר

בתים הבנויים בסגנון "בית ארבעת
המרחבים" שהוא סגנון בנייה שהיה נפוץ
בארץ בתקופת ההתנחלות כפי שמצאנו
בפירוש רש"י לברכת בלעם.
בסוף תקופת הברזל ותחילת התקופה
הישראלית ( 1150-587לפנה"ס) בני
ישראל הנכנסים לארץ בונים את הבתים
שלהם בסגנון ייחודי הקרוי "בית ארבעת
המרחבים".
מדובר בבית פרטי הבנוי מארבעה
חדרים כאשר שלושה חדרים מלבניים
מקבילים והחדר הרביעי מלבני אבל
בניצב אליהם .ההפרדה בין שלושת
החדרים המלבניים הייתה בדרך כלל
בנויה מעמודים והחדר האמצעי שימש
כמבואה וכחצר פנימית .לסגנון בנייה זה
ישנם מספר מאפיינים:
א .לא נמצאו בקרבת המבנים ובתוכם
עצמות של חזיר

מבט להתיישבות

משקיעים ביש"ע

ב

עת שמהממשל האמריקני מנשבות רוחות של הקפאה ,יש בארה"ב דווקא
כאלה שחפצים לסייע למפעל התיישבות ולעודד השקעות ביהודה ושומרון .ארגון
" "Texas Israel Chamber of Commerceהוא ארגון של אנשי עסקים מטקסס,
המשקיעים בפרוייקטים ובעסקים בישראל ,בתחומים מגוונים ורחבים .נציג האירגון ביקר
בשבוע שעבר בארץ ,ובמהלך הביקור הגיע לסיור ביהודה ושומרון עם קרוב משפחה
המתגורר באזור .הנציג התרשם ממפעל ההתיישבות ,מהחלוציות ,מהמגוון האנושי,
ומהתעשייה ואפשרויות התעסוקה ברחבי יו"ש .הארגון מעוניין להשקיע ביש"ע בתחומים
שונים ומבקש לקבל הצעות בנושא .בעלי עסקים ,פרוייקטים או יוזמות סטארט–
אפ ביהודה ושומרון מוזמנים ליצור קשר עם עליזה הרבסט ,מנהלת קשרי חוץ
במועצת יש"ע ,במייל# aliza.herbst@gmail.com :
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מעלה שומרון

שגב רמון

שמהם הועלו מיסים למלוכה (שומרון
 בירת ישראל) .באחד מהחרסים מוזכרשם של יישוב בתוך נחלת שבט מנשה
הנושא את השם אזה .לפי הצעה השם של
הכפר עזון משמר את אותו השם (אזה).
הכפר עזון וחרבת ג'מעין בנויים על הדרך
העתיקה שכם-קלקיליה שמשמשת כדרך
ראשית גם בימינו.
הכפר עזון התפרסם בפעולת התגמול
של יחידה  .101בשנת  1954נרצח חקלאי
מרעננה ועקבות הרוצחים הובילו לכפר
עזון .הממשלה החליטה כי יש לבצע
פשיטה לעומק האויב כדי להעניש את
המרצחים ,בפעולה זו נשבה הלוחם
יצחק ג'בלי שהוחזר לאחר חודשים
ספורים לאחר פעולה נועזת.
בצמוד לכפר עזון בנוי היישוב מעלה–
שומרון שהוקם בשנת  1980וכיום הוא
מונה כ– 200משפחות.
לחרבת ג'מעין ניתן להגיע מהיישוב
מעלה–שומרון ,בכניסה ליישוב נוסעים
ישר ואחרי כ– 300מטר פונים ימינה -
ומצד ימין ניתן לראות את החורבה.
במקום ישנו שילוט (אמנם ישן אבל עדיין
טוב) שמקל על המטייל בחורבה# .

ב .נמצאו בבתים אלה כדים גדולים
שמאפיינים את העם העברי
ג .היעדר כתובות וכיתובים.
אותם בתים היו בנויים בצמוד אחד
לשני והיוו מעין קיר מגן ליישוב.
כקילומטר וחצי ממערב לחרבת
ג'מעין ישנו כפר ערבי גדול הנושא את
השם עזון ,וכנראה שחרבת ג'מעין הייתה
כפר בת של עזון.
כידוע לנו הכפר עזון וסביבתו נכללים
בשטח של שבט מנשה שגבולו הדרומי
גובל עם שבט אפרים וגבול זה עבר בנחל
קנה שמתחת לכפר עזון "וירד הגבול נחל
קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים בתוך ערי
מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תוצאותיו
הימה( ". . .יהושע י"ז ,ט).
בחפירות שנעשו בעיר העתיקה שומרון
(סבסטיה) נמצאו חרסי שומרון  -חרסים
שעליהם כתובים שמות של יישובים

לסיורים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן:
בית ספר שדה עפרה02-9975516 ,

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

הרב רונן סלעrmsela@yahoo.com • www.a.h.co.il • 052-8990264 :

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:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

8620

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
הרב יעקב ספיר חלק ב'
'יהי רצון שתעלנו בשמחה לארצנו' מקירות הלב

ה

רב יעקב הלוי ספיר ,בספרו 'אבן ספיר'
על מסעו לתימן ועל הקהילה היהודית
שם ,סיפר על שאיפותיו להעלות את
יהודי תימן לארץ ישראל .וכך כתב על געגועיו
לארץ הקודש ועל מעמד מרגש במיוחד בשבת
שקדמה לראש חודש אלול:
"בשבת ק' מברכים ר"ח אלול המנהג פה
צנעא אשר הרב והבית דין סובבים על כל הבתי
כנסיות בבוקר עת התפילה וידם אגרת תוכחת
מוסר ואזהרות והתעוררות לימים הנוראים
האלה וקוראים בו בכל הבתי הכנסת לעורר העם
לתשובה (וכן בשבת הגדול להורותם ולהזהירם
על דיני חמץ ומצה) גם אני סבבתי עימהם (כי
יקר בעיני המנהג היקר הזה) ולא יכולנו בבוקר
לסבב על כל העשרים בתי כנסיות גם כי יאריכו
בתפילת השבת מאז טרם עלות השחר עד שליש
היום וגמרנו במנחה .לעת תפילת מוסף הגענו
לבית הכנסת של הרב המקובל מארי יחיא כהן
נ"י .שם ביקשוני להתפלל להם מוסף כי הייתי
נכון לנסוע מזה אחרי השבת .גם אני בשברון
ליבי כי הגעתי לחזרת הש"ץ להבקשה' :יהי
רצון שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו'
נפתחו קירות לבבי ולא יכולתי להתאפק מבכי
ואקרא בכל כוחי עד נסתם מוצא שפתי .וכל
העדה הקדושה בהמית ענוות רוחם ושברון
ליבם הורידו כנחל דמעה והיה לנו השבת כיום
הכיפורים".

ובעיצומו של חג הפסח התעורר דו שיח
מעניין בין הרב ספיר לרב יחיא קארה על מנהג
תימן לאפות מצות בחג עצמו:
"שאלתיו על המצות ועל הסדר .אל תשית
לבך (אמר לי) ,אכול אתנו מצה חמה הנאפית
בכל יום כמנהג אבותינו .אל תדאג על הכשרות,
אם אינם יבשות וישנות שלשים יום קודם
הפסח? כבר קדמוך חכמים מירושלם וראו
כי נשינו זריזות הנה ומהירות מאד בכשרות
המצות .יום יום נאכל מצה חמה ונקיה ואין
עונג יו"ט אלא בפת חמה .שאלתי 'הנכון לסמוך
על נשים במילתא דאית בי'(ה) טרחא יתירתא
(בדבר שיש בו טורח הרבה) ובאיסור חמץ
במשהו? ושמרתם את המצות כתיב'' .הנח לנו
ולמנהג אבותינו ,גם אנחנו מהדרין ומדקדקין
ושומרין את המצות ואל תצדק הרבה' .ונתן
לי שלש מצות רכות ונקיות אשר עשה בביתו
להסדר ,ואמר לי' :אלה מצה שמורה מתבואה
ישנה ותוכל לברך עליהן על אכילת מצה .כי
בשנה הזאת רוב המצות אינם שמורים משעת
קצירה (כי הרעב חזק בארץ ולקחו מאשר
מצאו) ,ואצלנו הלכה פסוקה שאין לברך על
אכילת מצה על מצה שאינה משומרת' (אשר
היה בעיני כתורה חדשה) .ויען ידעתי את האיש
מאז כי ידיו רב לו בתורה ביראה ובחכמה נתתי
אימון לדבריו ואמרתי טוב ,יום טוב נדבר .קבלתי
המצות והלכתי".

בונים עתיד
ת לימודים מיוחדת
תוכני

תש"ע

ב
שנםתשבין החומות
בירושלי

רב ,מנהיג
ומחנך
למעלה מ– 20שנות ניסיון בהכשרתם ושיבוצם
של  150רבנים ויותר ,אשר עברו בהצלחה את
מבחני הרבנות הראשית לישראל.
שלבי התוכנית
רב בתוכנית הרבנות התלמידים ילמדו את לימודי
הסמיכה על פי הבחינות של הרבנות הראשית
לישראל ואנו מתחייבים שתוך  3-4שנים התלמיד
יסיים את הבחינות ויהיה זכאי לתעודת 'יורה יורה'
מנהיג תוכנית מנהיגות כוללת סדרה של
סדנאות וקורסים בנושא הרב וקהילתו
מחנך התוכנית תהיה בשילוב עם מכללת ליפשיץ
לתואר ראשון בחינוך  B.Edמטעם המכללה.
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לרישום או לפרטים נוספים:
הרב יוסף שושן או טוביה קיל
02-6273231
במהלך היום
054-4443848
אחרי 18:30
ssc.jlm@netvision.net.il







בתום הלימודים ,אנו נעזור
לתלמידים במציאת מקום לשליחות
במשרה רבנית ו/או חינוכית בקהילה
מתאימה בחו"ל.
התוכנית פתוחה גם לרווקים.
הלימודים והמגורים הם בירושלים
שבין החומות  -ברובע היהודי.
משך התוכנית כולה כ– 4שנים.

מושב אבן ספיר ע"ש הרב יעקב ספיר(צילום אסתר ענבר מתוך אתר ויקימדיה)

גם שם מתאר הרב ספיר את געגועיו
למשפחתו בארץ הקודש ועל חיבור הלבבות
שהיה לו עם מארחיו" :אבל בכל שעשועי
ותענוגי לא דָּ ָמה בת עיני (ע"פ איכה ב ,יח) ,ודמעה
כמעין מי נפתוח נגרים על לחיי וזקני .זה פסח
ראשון אשר עזבתי את ביתי ,נטשתי שולחני,
סביבותי ילדי חן מחמדי נפשי ,תנומה על עפעפי
אין ,ולא פוגת לבת עין .שיר השירים קראתי ,בו
ָרוְ ָתה מדמעתי ,וכל לבי עליה שפכתי .בני הבית
התבוננו בי ,ולמולי בכו בכה רב .אכן רוח היא
באנוש (איוב לב ,ח) .התאפקתי ואבליג בלי תת
לתאות לבי דיה .עת לשחוק אמרתי ,ואשיחה
בפקודי ה' משמחים (ע"פ תה' יט ,ט) .גם אחי בעל
הבית מיודעיו ושכניו נאספו אלי ,שאלו ודרשו
על מנהגינו ועניינינו להשיח דאגתי ,ונשב עד
עבור חצות הלילה".
בירושלים המשיך להתעניין ביהודי תימן,

ובהישמע דבר משיח שקר שקם בתימן ,כתב
נגדו איגרת מיוחדת שבה הזהיר את יהודי תימן
מפניו.
בשנים תרכ"ד ( )1864ותרל"ג ( )1873יצא
לשני מסעות נוספים ,באירופה ובצפון אפריקה.
כמו כן פרסם תשובה בשם 'עדות ביהוסף'
בנושא עזבונו של גביר בשם ניסים שמאמא.
בשנת תרמ"ג ( )1833סייע להדפיס בירושלים
את הספר "חמדת ימים" מאת גדול משוררי
תימן ר' שלום שבזי והקדים לו הקדמה .הרב
יעקב ספיר נפטר ב־ו' בתמוז תרמ"ה (,)1885
ועוד זכה לראות בעיניו את עליית 'אעלה בתמ'ר
של יהודי תימן לא"י בשנת תרמ"ב (,)1882
עלייה שבאה במידה מרובה מכוחו ומכוח־כוחו.
מושב אבן ספיר בהרי ירושלים קרוי על שמו.
יוסף ספיר שהיה מראשי הציונים הכלליים ושר
בממשלות ישראל היה נינו# .

לה ה ר ש מ ה
שנת תש"ע
ב עי צו מ ה!

לימודי הטקסט
לימודי הארץ
צילום ועיצוב
קורסים מקוונים
אקולוגיה
העשרה
חינוך
יהדות
בריאות הקהילה

מרכז מפת”ח
פותח לך כיווני חשיבה חדשים
עם מגוון קורסים המועברים ע”י טובי
המרצים.
בואו לפתוח כיוון חדש לחיים
בואו להפוך כישרון למקצוע.
מתענינים באחד מהתחומים הבאים?
למידע והרשמה02-5320904/5/0 :
or-li@macam.ac.il | rmsela@gmail.com
היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות ,מכללת ליפשיץ המכללה האקדמית הדתית לחינוך
רח' בר כוכבא  ,103הגבעה הצרפתית  103ירושלים | טל| 02-5320904/5/0 :
פקס | 02-5327208 :סלולרי| 1 8 0 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 | 052-4295469 :

בס"ד

החנות

הכתומה

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

מיזם קידום מכירות

לחיזוק ההתיישבות ועסקים ביש"ע של מוצרים
המיוצרים ביהודה ושומרון ובקרב מפוני גוש קטיף

www.birkonim.co.il

bst444@gmail.com • 052-8903906
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02-9973875

