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רבי ישראל הגר מויז'ניץ  -חלק א'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

בראשיתהשבועהבאיתקייםכנסראשון
מסוגו – כנס שגרירים להפצת ציונות
ברשת .בכנס ירצו מומחים לרשתות
חברתיות והי-טק שיתנו למשתתפים
כלים להפיץ מידע ציוני ומסרים ברשת,
ובכך יתאפשר להם להגיע לקהלים
רחבים בארץ ובעולם ,ולעקוף את
כלי התקשורת ה"מסורתיים" אשר
ממדרים פעמים רבות קשת רחבה של
דעות עמדות ומגזרים .ישנה חשיבות
רבה להשתתפות בכנס ובפרויקט
החדשני "ישראל שלי" .אי אפשר
לצאת ידי חובה על ידי תלונות וביקורת
על התקשורת .אנחנו ציבור גדול ומוביל
במדינת ישראל .הגיע הזמן לעשות
מעשה.

על התקופה יום ירושלים

הרב ברוך אפרתי  -רב קהילת 'זית רענן' באפרת

מ

בין ירושלים לוושינגטון

הי אומה? יש אומרים  -חברת ביטוח
גדולה ,בה כל הפרטים מרגישים טוב,
ומקבלים שירותים טובים מהמדינה.
בראיה זו ,המדינה היא משרתת של הפרט .המרכז
הוא האדם היחיד ,האזרח ,אשר המדינה והמנגנון
שלה מיועדות לשרתו .גישה זו מובלת כיום בעולם
המערבי ביד רמה ,על ידי וושינגטון ,בירת ארה"ב.
תפיסה זו רואה בדמוקרטיה לא רק מנגנון ניהולי
אלא בעיקר ערך כמעט דתי  -בו האדם הוא מרכז
החברה ,והכל סובב לו ,עבור צרכיו האישיים.
אמנם ,יש אומרים  -אומה היא דרך .אומה
היא אופי חברתי ורוחני מסויים ,אומה היא נשמה
נצחית דטרמיניסטית ,אשר ממנה נובעים הפרטים.
הפרט אינו מרכז האומה ,אלא האומה היא מרכז
הפרט ,היא זהותו העמוקה של הפרט .בראיה זו,
הפרט חי עבור האומה והאידיאלים שלה .המדינה
אינה מנגנון לחיים נוחים פרטיים ,כי אם ערך
רוחני אצילי ,שממנו שואבים הפרטים את זהותם.
גישה זו מובלת כיום בעולם על ידי תורת ישראל,

ולעיתים בידי מדינת ישראל.
כך הגדירה התורה 'ואתם תהיו
לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' .ה
'אתם' שלנו הוא 'ממלכה וגוי'.
הפרט נובע מהכלל.
המאבק הנוכחי על ארץ ישראל ,הוא מאבק
סביב נקודות המבט הללו ,מבט שכינת השם ומבט
העולם .גויי העולם אינם מבינים ואינם יכולים
להבין ,כיצד זה אין כלל ישראל מוכן לוותר על
פיסת גיאוגרפיה למען הקולקטיב האחר היושב
בה .התמיהה נובעת מכך שבראייתם ,העיקר הוא
הנוחות של הפרטים ,האזרחים .כיצד יתכן שמדינת
ישראל מוכנה להפסיד כסף רב והכרה בין לאומית,
עבור קילומטר רבוע בירושלים? זה מנוגד לאינטרס
האזרחים החיים בישראל .כיצד רוב האזרחים אינם
מתקוממים על אי הנוחות הזו? אך בראייתה של
תורה ,הפרט שואב את חייו מהאידיאל של האומה,
ולא להיפך .האידיאל של עם ישראל הוא חיים
ממלכתיים חופשיים בארץ ישראל ,על פי התורה.
» המשך בעמוד 3

» עמוד 2

האם ידעת את סגולת המקדש???
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לקראת כנס שגרירים

יש"עמדה

וסטודנטים ,מאולפנות ועד לבנות שירות
לאומי ומדרשות ,נוער וצעירים שבאים
במגע עם צעירים אחרים ,אשר מהווים
את ההנהגה העתידית ,הדור שממנו
יצמחו המנהיגים הבאים של מדינת
ישראל אזי כל אחד מהם וכל אחד מאיתנו
יכול להיות 'שגריר' .אם נצליח לדבר עם
ציבור גדול ורחב בכל רחבי הארץ – נוכל
להביא שינוי .נוכל לראות שיח ציבורי
אחר .ישראלי יותר .ציוני יותר.
במחקר וסקרי דעת קהל שערכו במועצת
יש"ע לאחרונה עלו תוצאות מעניינות .אחת
מהן היא קביעה חד-משמעית ,שהציבור
מעוניין לשמוע את מתיישבי יהודה ושומרון

לקראת כנס שגרירים

בשנים האחרונות ,רֹווחת התחושה כי
משבר המנהיגות שאנחנו עדים לו ,איננו
נגרם רק בגלל אופיים הבעייתי של ראשי
המדינה ומנהיגיה .מקורו בתהליך עמוק
וארוך של אבדן ערכים שעובר על החברה
הישראלית כולה .בקרב ציבורים גדולים
הערכים שהם הבסיס לקיומנו ולזהותנו –
יהדות ,ציונות ,התיישבות  -מפסיקים להיות
ערכים מכוננים ,ואת מקומם בשיח הציבורי
תופסים דיונים על תוכניות ריאליטי כמו
"האח הגדול" .בהכללה ניתן לומר כי הדור
הצעיר שכן מחפש עומק ומחפש גדלות
רוח וערכים ,מסתכל סביבו ואינו מוצא
לעצמו את אותו "עוגן ערכי" אשר יאפשר
לו לחיות את חייו מתוך תחושה עמוקה של
שייכות וגאווה.
אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי תלונות
ומחאות בלבד .צריך גם לבנות ,ליצור
ולהשיב את התקווה .עם ישראל צמא
לערכים ולעומק .הוא מחפש אותם ובעיקר
לא מוצא .לא בטלויזיה ,לא בעיתונות .וגם
לא במחשב הביתי ,באינטרנט .עד עכשיו.
על מנת שנוכל להחזיר לשיח הציבורי את
הזהות הלאומית ,ולהגדיר שוב את "העוגן
הערכי" שלנו ,חובה עלינו להיות שם .לתת
מענה לשאלות .להפיץ את הציונות ברשת.
להעלות תמונות וסרטוני הסברה בעד
חלוציות ובעד התיישבות בעידן של בלבול
ואובדן ערכים .ובעיקר להגיע לעוד ועוד
אנשים שעוד לא מכירים .לעוד קהלים
ומגזרים נוספים – שבבסיסם שותפים
טבעיים לדרכנו .דרך של ציונות ,של עשייה,
ושל התיישבות.
המשתתפים בכנס יקבלו כלים
הסברתיים ורעיוניים כדי להפיץ ערכים
אלו ,כדי שנדע כיצד נצליח להעביר אותם
לציבור רחב ככל האפשר במדינת ישראל.
כל אחד מאיתנו יכול להיות שגריר.
לא דרוש יותר ממחשב ביתי ,מקלדת
וחיבור לאינטרנט.
כל אחד מאיתנו בא מדי יום במגע עם
עשרות אנשים ,ובאמצעות הרשת ניתן
להגיע ולגעת באלפים רבים נוספים .אם
לפרויקט 'ישראל שלי' יהיו שותפים
מאות אנשים – מגימלאים ואנשים בעלי
מקצועות חופשיים ועד צעירים ובני נוער,
מתלמידי תיכון ועד לבחורי ישיבות הסדר
ישע שלנו 2

המסרים
ואת
ורוצה
שלהם,
ללמוד עוד על
דעותיהםועמדתם.
כל אחד מציבור
המתיישבים
ותומכיהם יכול
להיות שגריר של
הרעיון ושל הדרך.
הציבור במדינת
ישראל צמא היום
לערכים ,צמא היום
למנהיגות ,צמא
לעומק ,ולשורשים.
אם נדע ונשנן
בעצמנו את המסר
ואת העמדה ,ונדע
גם כיצד להעביר
אותם הלאה ,כיצד
ולדברר
לדבר
את הרעיון ואת
הדרך  -ביחד
נוכל לשנות את
המגמה :לבנות
להחריב,
ולא
להיות גאים במי
מבלי
שאנחנו
להתנצל .אם כל
מאיתנו
אחד
שגריר,
יהיה
במקום העבודה
שלו ,בלימודים,
ב ס ב י ב ה
החברתית,
במשפחתו ,אצל
וגם
מקורביו,
ברשת  -באימייל,
בפייסבוק ,ביו-
טיוב ,בטוויטר,
בפליקר וברשתות
חברתיות נוספות
אזי נוכל להתחבר
לחלקים נוספים
בישראל ולסחוף
רבים
איתנו
וטובים בציבור
הישראלי.
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יתקיים
השגרירים
כנס
ביום ראשון הקרוב ,ג' סיון,
 ,16.5.10במלון 'רמדה רנסנס'
בירושלים החל מהשעה
 .17:00ההשתתפות ללא
תשלום .הרשמה חובה בטלפון
 02-6211999או באתר 'ישראל
שלי' בכתובת:

www.myisrael.org.il

בשבועות הקרובים יתקיימו
כנסים דומים במועצות וביישובי
יהודה ושומרון .עקבו אחרי
הפרסומים.

בין ירושלים לוושינגטון – המשך מעמוד השער
האומה שלנו אינה מוכנה לוותר על אופיה ,גם עבור
חופן חיוכים ותשלומים לאזרחיה הפרטיים .ישראל
עזים שבאומות .ארץ ישראל אינה גאוגרפיה אלא
אשת חיקה של נשמת ישראל .רק בה נוכל להוציא
אל הפועל את הסגולות הטמונות בנו ,ועל כן ויתור
על ירושלים כמוהו כויתור על שמנו הפרטי .יהודי
ללא ירושלים ,מה הוא?
חיילינו מוסרים את נפשם הפרטית עבור הכלל
והארץ ,מתוך תפיסה זו .ההבנה שהפרט בישראל
שואב את כוחו מרוח השם שעל כלל האומה ,מפיחה
בנו את היכולת לחיות חיים לאומיים כמדינה,
ולמסור חיינו האישיים עבורה כשצריך.
מאבק האומות לסילוק השכינה מירושלים ,אינו
מאבק מרושע ברובו ,אלא מאבק של בלבול .שכן אם
אכן מדינה נועדה למען נתינת שירותים לאזרחיה,
אם אכן הפרט וזכויותיו הם המרכז ,הרי שלכל
קבוצת אזרחים מגיעה מדינה ,שתספק להם נוחות
בשפתם ובלבושם .באמת מבחינת הראיה הגויית,

אין הצדקה למדינה בעלת זהות לאומית-דתית,
שהרי זהות זו מדירה מיד את מי שאינו שייך ללאום
ולדת המיוחדת.
אמנם גם הגויים ניסו לקיים מדינה כזו ,שהעיקר
בה הוא הכלל ,והפרטים הם משניים אליו .אך העלו
בחכתם את הקומוניזם והפשיזם .הפרט אינו מסוגל
לשאוב ממעיין הכלל ברוח הגויים.
יש להעריך את נשיא הדמוקרטיה הגדולה
בעולם ,הוא אדם ערכי שעמל כל חייו מבור תחתיות
להגיע לאן שהגיע .כפרט ,הוא אכן האזרח האידיאלי
של המדינה המערבית .הוא הפרט שבמרכז' ,אזרח
מספר אחת' אשר עבורו נבנה המנגנון.אך ברמה
הלאומית ,עלינו לזכור -המאבק שלפנינו הוא קריטי
ועל כל הקופה -הוא על אופיה של המדינה ,על שמה
הפרטי ,על ירושלים.
אדוני נשיא ארה"ב  -בעודך מניף ידך על ירושלים,
על חיי כלל ישראל אתה מאיים .ירושלים אינה
וושינגטון ,היא אינה גיאוגרפיה סימלית ומטוקסת

עבור אזרחי המדינה ,בעלת זכרונות של כמה מאות
שנים בודדות.
ירושלים חשובה יותר מחיינו האישיים ,שכן היא
זהותנו הלאומית והאלוקית הבסיסית ביותר .כך
חינכה אותנו התורה לקרוא את הפוליטיקה -מהכלל
אל הפרט ,ולא להיפך ,כקריאת האומות.
למענך ,למען מאבקיך הצודקים בעושק ,ולמען
העולם בו אנו חיים ,אך תרים ידיך על יסוד העולם
כולו.
ירושלים תיאבק על חייה ,והיא לא תיפול בידיך.
לירושלים יש לוחמים המגיעים מתוך הנצח ,לוחמים
שאינם שמים במרכז את חייהם הפרטיים אלא את
ירושלים של כלל ישראל .לירושלים יש לוחמים
מימות יהושע ודוד ,חזקיה ובר כוכבא .כולנו עומדים
יחד בשם כל ישראל שבכל הדורות ,ולא תוכל לנו,
לא בנשיכה ואף לא בנשיקה.
עזוב את שורש חיינו במנוחה ,ואל תטעה בנו,
כבוד נשיא העולם החופשי.

•
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי ישראל הגר מויז'ניץ – חלק א'
משה מאירסדורף

"בארץ
ישראל
אפשר
לרומם את
הארציות
למדרגת
'טוב'"

ר

בי ישראל הגר נולד ב  -ב' באלול ,תר"ך
( - )1860וכונה בעל ה"אהבת ישראל" .הוא
היה האדמו"ר הששי לשושלת החסידית
קוסוב-ויז'ניץ וממנהיגי החסידות ברומניה
והונגריה בדור שלפני השואה.
רבי ישראל הגר נולד לאדמו"ר מויז'ניץ ,רבי
ברוך הגר ,ונקרא על שם חותן סבו רבי ישראל
מרוז'ין .מגיל צעיר ניכרו בו כישרונות לימוד
והתמדה ,אך הוא הסתיר את מעלותיו מעין
כל .חמיו ,הרבי מדזיקוב ,שר' ישראל נתבשם
במשך שלוש שנים מתורתו ,נהג לומר על חתנו:
"על למדנותו איני תמה אלא על שתיקתו."...
הוא נתחנך ולמד אצל סבו – רבי מנחם מנדל
מויז'ניץ ("הצמח צדיק") .עם נישואיו בשנת
תרל"ה לבת האדמו"ר מדז'יקוב (-טרנוב) רבי
מאיר הורוויץ (ה"אמרי נועם") ,עבר ללמוד בבית
חותנו בדז'יקוב .לאחר פחות משלוש שנים ,עם
מות חותנו חזר לויז'ניץ.
עם פטירת סבו בשנת תרמ"ה נתמנה לרב
בעיירה בידוולה ,במרמורש ,בין העיירות סיגט
וחוסט (היום באוקראינה) .השפעתו הייתה רבה
על תושבי המחוז כולו .בשנת תרמ"ח עם לידת בנו
חיים מאיר ,נאלץ לברוח מהעיירה עקב הלשנה.
בזמן שחגג את הולדת בנו ,הגיעו  40ז'נדרמים
הונגריים לעוצרו ,אך בעזרת חסידיו הצליח
להימלט וחזר לעיירה ויז'ניץ .עם פטירת אביו
בשנת תרנ"ג נתמנה לאדמו"ר לחסידי ויז'ניץ,
והוא בן  33בלבד .בתקופה זו עברה החסידות
תנופה גדולה ,והצטרפו לשורותיה אלפי יהודים
בבוקובינה ,גליציה ,והונגריה .באותו זמן הקים
הרב ישיבה בויז'ניץ ,שבראשה עמד בנו הרב מנחם
מנדל .הישיבה התקיימה בעיירה עד השואה.
התמדת בתורה הייתה לשם דבר והוא הורה
לשמשו הנאמן כי הוא מוכן שיפריעו לו מלימודו
רק כשיהודי מבקש להיכנס אליו או כדי להכניס
לו 'קוויטל' וגם אז ,היה ידוע שבזמן שחסיד
ישע שלנו 4

אחד יצא מצא הבא אחריו
את הרבי כשהוא מתעמק
בספריו .מסופר עליו פעם
כשעמד בתחנת הרכבת יחד
עם משמשו פנה אליו הרבי
וביקש ממנו את הגמרא .אמר
המשמש כי הרכבת תגיע עוד
דקות ספורות וחבל לפתוח
את כל המזוודות והחבילות
כדי לחפש את הגמרא .אמר
לו הרבי" :משולם ,אתן לך כל
מה שתבקש ובלבד שתגיש לי
את הגמרא .מבין אתה ,חבל על
הזמן .דקות יקרות מפז חולפות
לבטלה" .כיוון שכך חיטט
השמש במזוודה עד שהגישה
לאדמו"ר שנטל אותה כמוצא שלל רב.
ועוד סופר עליו כי אחד מחסידיו הקרובים
אזר אומץ וניגש אליו באמצע לימודו על מנת
לשאול דבר מה ואז ענה לו במתיקות הרבי ואמר:
"אתה הרי ידידי ,איך לא תחוס עלי ותוכל להביט
שמאכילים אותי גחלי רתמים?!" (כדברי רבי לוי
בחגיגה י"ב" - :כל הפוסק מדברי תורה ועוסק
בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים").
למרות גאונותו בתורה היה הרבי בעל ענווה
גדול ובכל הזדמנות היה אומר לחסידיו כי
אינו יודע ללמוד .לעיתים היה אומר לחסידיו
על עצמו "מה דעתכם על עם הארץ הזה ,עושה
עצמו לרבי" ,ופעם אחת אמר לאחד מחסידיו:
"אבקשך ,אל תספר לאנשים שאינני לומד כראוי
כדי שלא תזיק לפרנסתי."...
במלחמת העולם הראשונה נמלט הרב

"והנה בשבת קודש היא זמן
לקדש הארציות ימי החול שהמה
גופניות וארציות ושבת קודש
היא קדושה ורוחניות וצריכים
לקדש ימי החול בקדושת
השבת מחד בשבתא לשבתא,
ולכן 'קדושת הארץ' גימטריה
שבת קודש וזה שהכתוב קורא
ארץ ישראל ארץ טובה רוצה
לומר ,לרומם הארציות למדרגת
טוב ואין לך הנאה וטובה יותר
מקדושת הארציות ,שחרור
מעבודת היצר בהתהפכות חומר
לצורה ,וזה מרומז בכתוב 'לך
לך מארצך' לצאת מהארציות
והחומריות להנאתך וטובתך על
ידי קדושת שבת קודש וקדושת
ארץ ישראל הנקראים טוב כי
שבת הוא מתנה טובה וארץ
ישראל הארץ הטובה ,וכדאיתא
באהבת שלו' אשר שני אלו
הקדושות בחדא דרגא נינהו"

לגרויסוורדיין (אורדיאה) בטרנסילבניה ,שעברה
לרשות רומניה לאחר מכן .הקהילה היהודית
בעיר זו הייתה רחוקה מאווירה חסידית ,אך בואו
של הרב המפורסם נתן לחסידות תנופה חזקה בכל
האזור ,והמדינות הסמוכות.
ליבו היה מתפלץ נוכח צרות הכלל ,ופעמים
רבות היה פורץ בבכי על כך .על אף החיבה
ששפע כלפי כל ,גנוני המלוכה שלו היו מפילים
יראה על חסידיו ,עד שאף מזכירו האישי לא העז
מעולם לשבת בפניו .אהבתו לארץ ישראל גדלה
עד מאד ,כל ימיו תמך ביושבי ארץ הקודש ,ואף
עודד את חסידיו אשר ביקשו לעלות .אכן זכה
ששלשה מבניו ,ואחריהם בניהם האדמו"רים
הנוכחיים (בבני ברק ובחיפה) ,הקימו את חסידות
ויזניץ המפוארת בארץ הקודש .עצמות ר' ישראל
הועלו והוא טמון ליד שני בניו ממשיכיו ,ר' חיים
מאיר ור' ברוך ,בבית החיים בבני ברק.
בפרשת 'לך לך' דיבר בעל ה"אהבת ישראל"
על מעלתה הגדולה של ארץ ישראל" :והנה בשבת
קודש היא זמן לקדש הארציות ימי החול שהמה
גופניות וארציות ושבת קודש היא קדושה ורוחניות
וצריכים לקדש ימי החול בקדושת השבת מחד
בשבתא לשבתא ,ולכן 'קדושת הארץ' גימטריה
שבת קודש וזה שהכתוב קורא ארץ ישראל ארץ
טובה רוצה לומר ,לרומם הארציות למדרגת טוב
ואין לך הנאה וטובה יותר מקדושת הארציות,
שחרור מעבודת היצר בהתהפכות חומר לצורה,
וזה מרומז בכתוב 'לך לך מארצך' לצאת מהארציות
והחומריות להנאתך וטובתך על ידי קדושת שבת
קודש וקדושת ארץ ישראל הנקראים טוב כי שבת
הוא מתנה טובה וארץ ישראל הארץ הטובה,
וכדאיתא באהבת שלו' אשר שני אלו הקדושות
בחדא דרגא נינהו".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :לאה נאמן
באדיבות עיר דוד
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

"ועתה ,כאשר הננו צריכים לשוב לימי עלומינו
וצעדי התחיה הלאומית נשמעים בהד קולם
הפועם ,עוד הפעם הננו שבים למעמד רציני
כזה .עוד הפעם הננו עומדים סוף כל סוף לקבל
את התורה מתוך כפית הר כגיגית בתור סם
החיים של תחית האומה ובנינה בארצה".
(הראי"ה קוק)
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סיפורו של מקום
רּוׁש ַליִ ם ָ -ה ִרים ָס ִביב ָלּה
"יְ ָ
ד-עֹולם"
ָ
וה' ָס ִביב ְל ַעּמֹו ֵמ ַע ָּתה וְ ַע

ק
טיולים קרובים בבית ספר שדה

יבוץ רמת רחל נמצא בשוליים הדרומיים
של ירושלים ברמה הצופה על בית לחם
וקבר רחל .הקיבוץ הוקם לראשונה
בשנת ב 1926ע"י גדוד העבודה וההגנה
של יוסף טרומפלדור אולם עבר
טלטלות רבות עד שהתבסס סופית במקומו.
במאורעות תרפ"ט ספגו חברי המשק מהלומה

יום שני ,ד' סיוון ()17/5/10
"המרד"  -הישוב היהודי אל מול המנדט הבריטי.
בהדרכת משה חרמץ.
מבית הכלא המרכזי בירושלים דרך מלון המלך
דוד ,בית מורשת מנחם בגין.

יום חמישי ,ז' בסיוון ()20/5/10

אל בתי העלמין הנסתרים בהר ציון.
בהדרכת בנימין טרופר.

יום שישי ,ח' בסיוון ()21/5/10
"מראש הררי קדם ממגד גבעות עולם" –
מרכס הכביר לרכס איתמר (טיול למיטיבי לכת)
בהדרכת דביר רביב

ישע שלנו
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קשה כשפורעים ערביים שרפו והרסו את הקיבוץ
ובעקבות כך הוא ניטש .לאחר כשנתיים חזרו
אנשי רמת רחל לקיבוץ והחלו בעבודות השיקום,
אט אט ובמאמץ רב הצליחו החברים לשקם את
ההריסות והקיבוץ ידע פריחה בכל התחומים.
במהלך מלחמת העצמאות חרב הקיבוץ בפעם
השניה לאחר שבמהלך הקרבות הוא עבר מספר
פעמים מידי המגינים היהודים לידי המגינים
הערבים עד שבסוף הוכרע הקרב ורמת רחל חזרה
לידי המגינים היהודים ולתחומי המדינה היהודית.
במזרח הקיבוץ נמצא פארק עצי הזית ומשם
תצפית מרהיבה אל עבר העיר בית לחם .משם
נמשיך מערבה לכיוון בית המלון של רמת רחל.
בתוך המלון ניתן לראות שרידים של 'סליק'
מתקופת המנדט עדות לאחד מבסיסיו של
הפלמ"ח באזור ירושלים .ב"שבת השחורה"
הבריטים פשטו הבריטים על המקום אולם
ה'סליק' הגדול לא התגלה והתחמושת היקרה
נשארה בידיים היהודיות.
מהמלון נמשיך מערבה לאזור החפירות
הארכיאולוגיות אל שרידי הארמון המפואר.
נבקר בשרידי חומת המבנה הבנויה אבני גזית
ואדיות נסתרים במערב בנימין (טיול למיטיבי לכת)
בהדרכת אהרל'ה מייטליס
חברון ומערת ומכפלה (טיול אוטובוס בשיתוף
עם "ארץ נהדרת"  -יציאה מת"א).
אל הנקיק השחור בנחל יתלה (טיולי משפחות
ברכבים פרטיים).
מנהרות הכותל בהדרכת מנהל החפירה.
בהדרכת ד"ר אבי סלומון.

יום רביעי ,י"ג בסיוון ()26/5/10

יום עיון "בצל הממלכות – בין כיבוש אשור
לכיבוש בבל – ימי"
 .1הרב ד"ר שוקי רייס – מסע סנחריב.

(תהלים קכ"ה ,ב')

מרשימות .יש המזהים את המבנה המפואר
שנתגלה בחפירות הארכיאולוגיות כארמונו של
המלך יהויקים ,מלך יהודה .הנביא ירמיהו,שמוכיח
את יהויקים על בניית הארמון ,מתאר את ארמון
הּ-לי ֵּבית ִמּדֹות וַ ֲע ִלּיֹות
"הא ֵֹמר ֶא ְבנֶ ִ
יהויקים כךָ :
ׁשֹוח ַּבּשָׁ ַׁשר"
ּומ ַ
ְמרֻ ּוָ ִחים וְ ָק ַרע לֹו ַחּלֹונָ י וְ ָספּון ָּב ָא ֶרז ָ
(ירמיהו כ"ב י"ד).

בחפירה התגלו ממצאים התואמים את
התיאור בתנ"ך; מבנה גדול ביותר אשר יכול
לשמש כארמון ,שרידי מעקה של חלון שמתאים
לתיאור "וקרע לו חלוני" .שרידי המעקה שנמצאו
ברמת רחל שימשו בעיקר ליופי ולפאר ולעומת
זאת בספר דברים ,בפרשת 'כי-תצא' אנו מוצאים
"ּכי ִת ְבנֶ ה ַּביִת ָח ָדׁש
שלמעקה יש תפקיד אחרִ :
וְֹלא-ת ִׂשים ָּד ִמים ְּב ֵב ֶיתָך ִּכי-
ָ
ָוְע ִׂש ָית ַמ ֲע ֶקה ְלגַ ּגֶ ָך
יִ ּפֹל ַהּנ ֵֹפל ִמ ֶּמּנּו" (דברים כ"ב ,ח') .ניתן להבחין
בהבדל בין מעקהו של יהויקים אשר שימש
לנוי לבין המעקה שהתורה מצווה לבנות לצורך
הזולת .המלך יהויקים לא פעל לפי העיקרון
שהנחה את התורה בציווי על בניית מעקה ,על
כן מוכיח הנביא את המלך על בניית ביתו ְ"ּבֹלא-
ּיֹותיו ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפט" (ירמיהו כ"ב ,י"ג).
ֶצ ֶדק וַ ֲע ִל ָ

•

 .2אריה רוטנברג – בין חורבן ישראל לחורבן יהודה
– ימי יאשיהו.
 .3ד"ר גבי ברקאי – ברכת הכוהנים ומימצאים
ארכיאולוגיים נוספים מירושלים המקראית.
 .4דוד נתיב – ירמיהו :נביא החורבן והגאולה.

יום חמישי ,י"ד בסיון ()27/5/10

ירושלים החשמונאית (טיול איכות עם אוטובוס)
בהדרכת אריה רוטנברג.
טיול ירח מערת עדולם (טיולי משפחות ברכבים
פרטיים).

לפרטים והרשמה02-9935133 :
www.k-etzion.co.il

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :המצדה .שמות הילדים הזוכים:
אורי אשל ,גדרה  אבי הירשביין ,בני ברק
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חדשותיש"ע

ראשי יש"ע
בקהילת
המגורשים באריאל
יו"ר מועצת יש"ע דני
דיין ומנכ"ל המועצה
נפתלי בנט הגיעו בשבוע
שעבר לסיור בקהילת
המגורשים "נצר אריאל"
בעיר אריאל בשומרון.
השניים נפגשו עם ראשי
הקהילה ושמעו מהם על
הקשיים ועל העיכובים
שמערים עליהם משרד
הביטחון בדרך לשיקומם
מחדש בבניית בתי
הקבע.

בקהילת נצר אריאל מתגוררים כמה עשרות
ממגורשי נצרים ויישובים אחרים בגוש קטיף
אשר בחרו לאחר הגירוש להמשיך את הרוח
הכתומה ולבוא ולחזק את העיר אריאל בשומרון.
במקום פועלת ישיבת ההסדר שפעלה בנצרים
'נצר מטעי' בראשות הרב ציון טוויל.
בביקורם נועדו ראשי מועצת יש"ע עם ראשי
הקהילה ובהם הרב טוויל ,אריק יפת ,איציק
ואזנה ,ומנהל פרויקט הבניה אהוד כלפה.
הם החלו את הביקור בתצפית לעבר האתר
המיועד לבתי הקבע ,קרקעות פרטיות אשר
נרכשו בכסף רב לפני כשנה וחצי .במקום
נעשו כבר פעולות חישוף והושלמו כל ההליכים
הבירוקרטיים עד לקבלת אישור הבנייה
המיוחל ,אך ימים אחדים אחר שקיבלו את
האישור ,ועוד קודם שהספיקו להתחיל אפילו
את הקמת התשתיות המקום ,נכנס לתוקפו צו
ההקפאה הדרקוני ,אשר לא פסח גם על בני
קהילת נצר אריאל ,וגרם להם לנזקים ולעיכוב
חמור בתהליך הבניה .המגורשים פנו לכל שרי
הממשלה ולרשויות ולמינהל האזרחי וביקשו
להחריג את פרוייקט שיקום בני גוש קטיף
באריאל .צוות חריגים מיוחד שבו היה חבר השר
בני בגין יחד עם שר הביטחון ומזכיר הממשלה
הבטיח לטפל בסוגיה .מזכיר הממשלה ואנשי
המינהל האזרחי הודו שיש כאן מקרה חריג
שיש להוציאו מצו ההקפאה ,אך למרות זאת
ראשי קהילת נצר אריאל הגישו ערער לועדת
החריגים אך זו נדחתה לפי שעה והותירה את
ההקפאה על כנה .המשמעות היא שבמקום

שהמגורשים ייכנסו לבתי הקבע בשנת 2011
יקח עוד זמן רב עד שהדבר יקרה ,כל משפחה
כבר השקיעה כ  150,000 -שקלים בפיתוח
המקום ובהשגת ההיתרים לבניה ,וממשיכה
לשלם מדי חודש שכירות לקראוון ולחיות
בצפיפות נוראה  -זאת לאחר קרוב לחמש
שנים מאז הגירוש.
יו"ר מועצת יש"ע ומנכל"ה קיימו פגישת
עבודה עם ראשי הגרעין ודנו עמם בדרכים
על מנת לקדם את פיתרון הסוגיה כבר
בתקופה הקרובה .ראש מועצת יש"ע שוחח
עם יו"ר השדולה למען ארץ ישראל בכנסת
ויו"ר הקואליציה ,ח"כ זאב אלקין וביקש ממנו
לקיים בהקדם סיור של השדולה בעיר אריאל
ובקהילת נצר אריאל.

•

לרגל יום ירושלים :חברי הכנסת
סיננו את עפר הר הבית

חברי כנסת משדולת ארץ ישראל הגיעו
ביום שלישי האחרון ,ערב יום ירושלים,
לגן הלאומי "עמק צורים" על מנת לעמוד
מקרוב על ההרס הארכיאולוגי שנעשה
בשרידי הר הבית בעקבות בנייה בלתי
חוקית של הווקף והתנועה האיסלמית.
חברי הכנסת לקחו חלק בפרויקט לסינון
עפר אשר מכיל ממצאים ארכיאולוגיים רבי
חשיבות שנזרק מהר הבית במסגרת בנייה
נוסף במקום.
חברי שדולת ארץ ישראל ביקרו בעיר
דוד שם שמעו סקירה מיו"ר עמותת אלע"ד
דוד (דוידל'ה) בארי .חברי הכנסת המשיכו
לגן הלאומי "עמק צורים" במזרח ירושלים,
שם סיננו בעצמם עפר אשר מכיל ממצאים
ארכיאולוגיים רבי חשיבות שנזרק מהר
הבית במסגרת בנייה .ד"ר גבריאל ברקאי
מאוניברסיטת בר אילן נתן במקום סקירה
על עבודות בנייה בהר הבית וסיפר לחברי
הכנסת על האופן בו ממצאים ארכיאולוגים
רבי חשיבות מוצאים ללא כל פיקוח ובקרה
מההר .חברי השדולה התרשמו מתמונת
המצב שהוצגה בפניהם והצהירו כי יש להלחם
בבנייה הבלתי חוקית בהר הבית ובעקבותיה
בהרס הארכיאולוגי שמבצעים מידי יום הווקף
והתנועה האיסלמית .הם הוסיפו כי יש לעודד
את הפרויקט לסינון העפר גם כאמצעי חינוכי
להחדרת המורשת ההיסטורית של ירושלים
לצעירי ישראל.

•

לומדים ירושלמי

מכון הירושלמי תלמודה של ארץ ישראל שבחסות מכון אריאל ובנשיאות הרה"ג שאר ישוב
שליט"א מזמין את הציבור לכנס בנושא בשורתו של הירושלמי בדורנו  -הצצה לעולמו
הרוחני של הירושלמי.
הכנס יתקיים אי"ה באסרו חג שבועות יום ה' בשעה  18:00בבית אריאל רחוב הפסגה  5בית
וגן ירושלים .בין הדוברים בכנס.יהיו הרה"ג שאר ישוב כהן ,הרב חנן פורת ,פרופ' אביגדור שנאן,
הרה"ג אליהו זיני ,הרב אורי שרקי ,ורבני מכון הירושלמי .לפרטים.052-6522518 :

•
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שר התקשורת בביקור בגוש עציון,
באפרת ,ובחברון" :אתנגד להמשך
ההקפאה"

שר התקשורת משה כחלון ,ממקורביו
הבולטים של ראש הממשלה הגיע השבוע
לסיור בחברון בגוש עציון ובבירתה –
המועצה המקומית אפרת .במהלך הביקור
אמר כחלון כי התנגד להחלטה על הקפאת
הבניה ,וכי יתנגד להמשכה והביע תקווה כי
בסיומה תתחדש הבניה.
במהלך סיורו הגיע שר התקשורת משה
כחלון לקרית ארבע ולחברון ,ביקר במערת
המכפלה ושמע הסברים על המשמעות
ההיסטורית של המקום ועל הצורך בשיפור
התנאים למתפללים היהודים .ברובע היהודי
הוא קיבל הסברים מנציגי התושבים על בעיית
הרכוש היהודי העתיק בחברון ואת בקשתם
לאפשר להם להחזיר משפחות יהודיות לבתים
אלו .הוא ביקר בגן הילדים ושמע מנציגי
היישוב את הבקשה לסייע בהרחבת גן הילדים
עקב הצפיפות .כמו כן הוא ביקר בבית הדסה
וסייר במוזיאון הקהילה היהודית ,המשקף את
תולדות היישוב היהודי העתיק והמתחדש
בחברון.
השר הביע נכונות לעזור ולסייע ליישוב
היהודי בחברון במסגרת החלטות הממשלה,
ואמר שיפנה לראש הממשלה ולשר הביטחון
כדי לבדוק מה ניתן להיעשות בנושא זה.
את החלק בגוש עציון פתח השר כחלון
בחיזיון האור קולי בכפר עציון ,שם קיבל
סקירה מקיפה על האזור מראש מועצת גוש
עציון שאול גולדשטיין .השר המשיך למכללת
הרצוג באלון שבות והתרשם מהספרייה
המיוחדת במינה ומהמסלולים המיוחדים
לעדה האתיופית .בצומת גוש עציון חנך שר
התקשורת אבן פסיפס חדשה שהוקמה ע"י
ילדי שלווה ,וסיים את הביקור במאחז שדה
בועז שבנווה דניאל שם קיבל כחלון סקירה
על סטאטוס המקום ועל חשיבות היאחזות
במקום.
במועצה המקומית אפרת ,בירת גוש עציון,
כחלון הוא השר הרביעי אשר ביקרו במקום
בחודש האחרון – אחרי בני בגין ,משה יעלון ועוזי
לנדאו .ראש מועצת אפרת עודד רביבי הציג
לשר התקשורת את המשמעויות החמורות
בעיניו להקפאת הבניה המתמשכת ,הכוללת
בניגוד להבטחות  -גם מבני ציבור .אנשי אפרת
הדגישו בפני כחלון את בעיות התקשורת כמו
אי קליטה של טלפונים ניידים בכביש ירושלים-
גוש עציון והפרעות בקליטת תחנות רדיו,
כתוצאה משיבושים שגורמים תחנות ערביות
פיראטיות בבית לחם .שר התקשורת הגיע
לביקור עם צוותו המקצועי והנחה את יועצו
המטפל בכל בעיות התקשורת באזורי יהודה
ושומרון ,להמשיך ולהפגש עם אנשי המועצה
כדי לפתור בעיות אלו .יועץ השר קובי שמש,
סיפר בסיור שכבר נערכו פגישות-עבודה
בעניין שיפור הקליטה הסלולארית באיזור ,וכי
הוא מעריך שבעיות אלו ייפתרו בקרוב.

•

