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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 19:06
תל אביב 19:22
19:14
חיפה
19:10
חברון
19:11
שכם
19:19
ב"ש

20:23
20:26
20:27
20:23
20:24
20:23

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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יש"עמדה

הרב גוסטמן  -חלק א'

חיבת הארץ

גבעות עולם

סיפורו של מקום

2
4
6

יש " עמדה

מלחמה בחרם הפלסטיני
נגד מוצרי ההתנחלויות,
הפגנה גדולה מול הקונסוליה
הטורקית שהתארגנה בתוך
שעות אחדות וזכתה לסיקור
תקשורתי בארץ ובעולם,
וסטיקר חדש המופץ בימים
האחרונים בצמתים ובמרכזי
קניות בכל רחבי הארץ עם
הכיתוב" :כולנו שייטת "13
– כל אלו פעולות של מיזם
האינטרנט 'ישראל שלי' אשר
החל לפני כחודש וכבר מונה
אלפי פעילים בכל רחבי הארץ
וגם מחו"ל.

הפגנת "ישראל שלי" מול הקונסוליה הטורקית בתל אביב במחאה נגד משט הטרור הטורקי ולתמיכה בחיילי צה"ל ,השבוע

תוך כדי תנועה

על הפרשה שלח-לך
הרב מרדכי גרינברג  -ראש ישיבת 'כרם ביבנה'

פ

שבחה של ארץ ישראל

רשת "שלח" היא פרשתה של
ארץ ישראל ,ובימים אלו ,כאשר
החומרנות והנהנתנות נושאים ראש
ומביאים ליחס של זלזול וקלות דעת בערכה
של הארץ ,יש עניין מיוחד לחזור ולהדגיש
את שייכותה של פרשתנו לדורות.
בספר מגיד מישרים (שם מובאים דברי
המגיד מן השמים למרן הבית יוסף) שאל
מרן את המגיד על הסתירה בין פרשת שלח
לפרשת דברים .בפרשתנו מבואר שהקב"ה
ציווה את משה לשלוח מרגלים ,ואילו בפרשת
ֹאמרּו
דברים נאמר "וַ ִּת ְק ְרבּון ֵא ַלי ּכֻ ְּל ֶכם וַ ּת ְ
נִ ְׁש ְל ָחה ֲאנָ ִׁשים ְל ָפנֵ ינּו וְ יַ ְח ְּפרּו ָלנּו ֶאת ָה ָא ֶרץ"
(דברים א' ,כ"ב) .משמע שהיוזמה באה מישראל.
ועוד שאל ,לשם מה היה צורך לבדוק את
הארץ אם שמנה או רזה ,הרי הקב"ה הבטיח
להם שהיא ארץ טובה ורחבה.

ופירש לו המגיד
שישראל שבאותו
דור לא היו ראויים
להיכנס לארץ ,מפני כל הניסיונות שניסו
את ה' ,אולם הקב"ה ברחמיו הכניס בלבם
שיבקשו לשלוח מרגלים כדי שהארץ
תמצא חן בעיניהם ,ויבואו ויספרו בשבחה.
בקשה זאת עומדת לזכותם ,ומשה כיוון
"הּשְׁ ֵמנָ ה ִהוא וכו'" (במדבר י"ג,
אותם לראות ַ
כ') ,כדי שיבואו לספר בשבחה שהיא אכן
שמנה וטובה .רצונו של ה' התממש ,וישראל
ביקשו ממשה שישלח אנשים לחפור את
הארץ ,אלא שהנשיאים לא עמדו בניסיון
ולא סיפרו בשבחה.
מני אז מוטל על מנהיגי ישראל החוב
לספר בשבחה של ארץ ישראל ,כדי לתקן
את החטא כשסיפרו בגנותה .ואכן במדרש

» עמוד 2

ף
בו האמבצעלק כטוסף מהגג!

» המשך בעמוד 3

אור סגולה  -אנרגיה סולארית

לקראת הכרזת תעריף חדש לרכישת חשמל במתקנים פוטו-וולטאים:

חברת "אור סגולה" קיסריה ,נציגיה הבלעדיים בארץ
 ,המובילה בתחום
של החברה העולמית
לפונים עד סוף
האנרגיה הסולרית ,מציעה לבעלי גגות  500מטר מרובע ומעלה
החודש
הזדמנות נדירה להרוויח הרבה כסף ללא סיכון וללא השקעה.
חברת  ,EPCתכנון וביצוע מיידי .עבודה עברית ,היתר עיסקה .לפרטים :נדב www.orsegula.com 052-6071509

יש"עמדה

תוך כדי תנועה

תנועת 'ישראל שלי' המפיצה ציונות
ברשת הולכת וצוברת תאוצה בימים אלה.
לאחר כינוס היסוד במלון 'רמדה רנסנס'
לפני כחודש השבוע יחלו גם כנסים איזורים
להצגת המיזם האינטרנטי – בשומרון,
בגוש עציון ובהמשך בבית-אל ,בהר חברון,
ובמועצות נוספות .אך תוך כדי תנועה
'ישראל שלי' כבר קיימה מספר פעולות
אשר זכו לתהודה בציבוריות הישראלית.
זה החל עם החרם הפלסטיני על תוצרת
ההתנחלויות ,כאשר אנשי 'ישראל שלי'
תרגמו בתוך שעות את חוברת המוצרים
המוחרמים מערבית לעברית ופירסמו באתר
את
ובפייסבוק
הרשימה המלאה
קריאה
תוך
לישראלים לערוך
דווקא
קניות
בתי-
באותם
עסק על מנת
אותם.
לחזק
הרשימה הופצה
באמצעות המיילים למאות אלפי בתי-
אב בישראל .השבוע נלחמה 'ישראל שלי'
בחזית ההסברה של מדינת ישראל מול
ה'עליהום' הכללי בעקבות פעולת צה"ל
לסיכול משט הטרור הטורקי לרצועת עזה.
לאור ההתקפות נגד ישראל ומשט הטרור
מטורקיה יצאו השבוע בתנועת "ישראל
שלי" בפעילות ענפה לתמיכה בחיילי
צה"ל.
ביום שני עם התקבל הדיווחים על
המתרחש בלב ים העלה אורי ברעם ,חבר
קבוצת 'ישראל שלי' בפייסבוק הצעה
לקיים הפגנה מול שגרירות טורקיה בתל-
אביב .ההצעה הפכה לקבוצה בפייסבוק
והופצה בין אלפי פעילים וחברים .בתוך
שעות אחדות ,הודפסו דגלים ,חולצות
וכובעים עם הכיתוב 'ישראל שלי' ודגל
ישראל ,וסמוך לשעה  20:00בערב כבר
התאספו למעלה מ  1500 -איש – ללא
כל פירסום פרט לפייסבוק – ועמדו מול
שגרירות טורקיה ברחוב הירקון 202
בתל-אביב כשהם אוחזים דגלים ושלטים
בעד חיילי צה"ל ובגנות ארדואן ומשט
הטרור .באירוע השתתפו גם חברי תנועת
'אם תרצו' ,ואגודת הסטודנטים מהמרכז
ישע שלנו 2

האוניברסיטאי באריאל ,חברי הכנסת דני
דנון ומירי רגב מהליכוד ,וראש מועצת
גוש עציון שאול גולדשטיין .למקום
הגיעו כתבים וצלמים מכלי תקשורת
רבים מהארץ ומהעולם והאירוע קיבל
הד תקשורתי נרחב ,וכן משתתפים רבים
העלו עשרות סרטונים לאתר יו-טיוב.
למחרת היה זה כבר רעיון חדש שהחל
להתגלגל בין חברי קבוצת ישראל שלי –
סטיקר בעקבות האירועים מול חופי ישראל
והביקורת העולמית הקשה נגד פעולת
צה"ל במהלך עצירת המשט.
חברי הקבוצה החלו להעלות רעיונות

לסיסמה ,אשר נבחרה בסוף – "כולנו שייטת
 ."13בתוך שעות אחדות היא עוצבה גרפית
לסטיקר וירדה למכבשי הדפוס ולחלוקה
בכל רחבי הארץ.
בשעות אחר הצהריים והערב חילקו
פעילי 'ישראל שלי' סטיקרים בכניסות
לירושלים ,בגשר המיתרים ,ובצומת
שילת בכניסה למודיעין .כמות ראשונה
של ' סטיקרים נגמרה בתוך פחות משעה.
במהלך השבוע חולקו אלפי סטיקרים
נוספים בצמתים נוספים בכל רחבי הארץ
על ידי פעילי התנועה .במקביל התקיימו
בשיתוף תנועת 'מרימים את הדגל' עצרות
תמיכה בצה"ל ב – 31
ערים בכל רחבי
הארץ – מקרית
מעלות,
שמונה,
חדרה,
עפולה,
חיפה ,דרך קניון
עזריאלי בתל-אביב,
בת ים ,רמת השרון,
ועד קרית מלאכי,
אופקים ,באר שבע ואילת.
להצטרפות וקבלת עידכונים שוטפים על
פעילויות ולקבלת סטיקר 'כולנו שייטת .'13
אתר 'ישראל שלי':
 www.myisrael.org.ilאו בפייסבוק www.
facebook.com/myisrael

•

שבחה של ארץ ישראל – המשך מעמוד השער

קשות כשגילינו יחס של זרות כלפי הארץ.
וכך מובא בספר ,מעשה ניסים" לר' אלעזר
מגרמיזא בעל הר ׁק"ח:
"עזרא הסופר שלח אגרות לכל ערי
הגולה שיעלו לארץ ישראל ,ובא מכתב כזה
גם למדינת אשכנז (גרמניה!) לערי וורמס,
והשיבו לו' :שבו אתם בירושלים הגדולה
ואנחנו נדור בירושלים הקטנה' .כי היו
חשובים מאוד בעיני השרים והערלים ,והיו
עשירים גדולים וישבו שם בשלום ושלוה,
ועל כן שכיחים גזירות גדולות וקשות בארץ
אשכנז יותר משאר הקהילות" (מובא בסדר
הדורות ח"א ,ה' אלפים ש"פ).
ומי כמונו בדורנו חש עד כמה הדברים התממשו.
ועוד ,הגמרא (ברכות מ"ח ע"א) אומרת ,שמי

ל-ה ֵע ָדה
איכה רבה נדרש הפסוק "וַ ִּת ָּש ׂא ָּכ ָ
ת-קֹולם; וַ ּיִ ְבּכּו ָה ָעם ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא"
ָ
וַ ּיִ ְּתנּו ֶא
(במדבר י"ד ,א')" ,ותשא" לשון פריעת חוב ,כלשון
הכתוב "כי חשה ברעך משאת מאומה" (דברים
כ"ד ,י)" .ותשא כל העדה" ,כל העדה נתחייבה
לפרוע חוב זה (איכה רבה א ,כ"ג).
והוסיף הרב טייכטל בספרו 'אם הבנים
שמחה'" :ובחינם אנו מתפללים' ...אבינו
מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי
חובותינו' ,כל זמן ששטר חוב של מיאוס ארץ
חמדה שעשינו אז ,כדכתיב 'וימאסו בארץ
חמדה' (תהילים קו ,כד) ...עודנו קיים ,איך נתפלל
שימחוק שטר חוב זה מעלינו ,כיוון שעלינו
לשלם ,ובידינו לתקן זאת" (אם הבנים שמחה,
עמ' רס"ב) .ומצינו בתולדות עמנו שנענשנו

שלא הזכיר בברכת המזון את הארץ" ,ארץ
חמדה טובה ורחבה" לא יצא ידי חובה .מכאן
עולה שאין לדבר בגנותה של ארץ ישראל,
שכן מי שמקטרג או חושב בלבו רעה על
הארץ ,יתקשה לומר שהארץ טובה ,ואינו
יוצא ידי חובת ברכת המזון מהתורה.
כדי לתקן את חטא המרגלים עלינו להגביר
האהבה לארץ ישראל כדברי ר' יהודה הלוי
החותמים את ספר הכוזרי" :כי ירושלים
אמנם תבנה ,כשיכספו בני ישראל לה תכלית
הכוסף ,עד שיחוננו אבניה ועפרה" (מאמר
חמישי ,אות כ"ז).
דּ-בּה" (תהילים
"ּול ִצּיֹון יֵ ָא ַמר ִאיׁש וְ ִאיׁש י ַֻּל ָ
ְ
פ"ז ,ה') – "אחד הנולד בה ואחד המצפה
לראותה" (כתובות עה ע"א).
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב ישראל זאב גוסטמן – חלק א'
משה מאירסדורף

"כמה
זכינו
לראות
את
ירושלים
בבניינה"

ה

רב ישראל זאב גוסטמן נולד בשנת
תר"ע ( .)1910כבר בנערותו נודע
כעילוי מופלג ,ולמד בחברותא עם
הרב חיים שמולאביץ בישיבת מיר .בשנת
תרצ"א ( ,)1931בהיותו כבן  ,21השתדך עם
בתו של רבי מאיר באסן ,שנפטר בין האירוסין
לנישואין .רבי מאיר היה הרב של שניפשופ,
אחד מפרברי ווילנה ,והיה חבר בבית דינו של
הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל ,הגדול
ברבני וילנה וליטא ,שנקרא בפי רבים באותם
הימים "ראש כל בני הגולה".
אחר שהכיר רבי חיים עוזר את החתן הישר
והגאון ,החליט להושיבו על מקום חותנו כחבר
בבית הדין שלו וכרבה של שניפשופ .מינוי זה
היה מפתיע מאוד ,שכן וילנה וליטא היו מלאות
בתלמידי חכמים מופלגים ,ואע"פ כן חשב הרב
חיים עוזר שהרב גוסטמן ,שהיה אז כבן  21בלבד,
ראוי להיות חבר בבית הדין הגדול שלו .במשך
דורות לא הושיבו דיין צעיר כל כך בבית הדין
החשוב של וילנא .כנראה גדולתו בתורה והוראה
הייתה יוצאת דופן.
שמונה שנים לאחר מכן פרצה מלחמת העולם
השנייה .מעט לאחר תחילת המלחמה נפטר
הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל .הנאצים ימ"ש החלו
לרדוף את היהודים ,ובראשם הרבנים .כל רבני
ודייני וילנה הושפלו ועונו עד מוות .גם את הרב
גוסטמן כמעט רצחו במכות .הוא איבד דם רב
והתעלף ,עד שחשבו שכבר מת ועזבוהו .לבסוף
התעורר ,גזר את זקנו וחזר לגטו .הוא היה הרב
האחרון שנותר שם בחיים.
לימים סיפר כי השאלות ההלכתיות שנשאל
ישע שלנו 4

מספר הרב ישעיהו הדרי ראש
ישיבת הכותל כי ראה פעם
אחת את הרב גוסטמן והרבנית
עומדים בסביבת הר ציון יחד
וצופים במצעד שהיה נערך
בתחילת חודש ניסן מדי שנה
על ידי אוהבי ירושלים .כששאל
הרב הדרי את הרב גוטסמן,
מדוע הלך לראות את המצעד
(שלא הצטיין בצניעות יתירה).
תשובתו הייתה (בידייש)" :מי
שאיבד ילדים בשואה הולך
לראות ילדים יהודים ברחובות
ירושלים"
באותם הימים היו הקשות ביותר שנשאל
בחייו ,שאלות של אנשים שנמצאים בין מוות
לחיים .רבים שאלוהו אם מותר להם להתאבד,
לאחר שאיבדו את כל היקר להם .הוא היה
צריך לומר להם שאסור .המצב בגטו הלך
והורע .רבים מתו מרעב וממחלות .הוא עסק
בקבורתם של למעלה מחמשת אלפים יהודים.
בשלב מסוים הורה לכל מי שיכול שיברח
מהגטו ,וכך עשה בעצמו .בנו הקטן נרצח על
ידי הנאצים .אשתו ,בתו והוא ניצלו.
לאחר המלחמה חזר הרב גוסטמן לוילנה.
בתור הרב האחרון שנותר בחיים הרגיש
אחריות לטפל בשארית הפליטה ולסדר את
ענייני השבת והכשרות ,והתמודד עם שאלות
קשות של נישואין והתרת עגונות .כל זאת עשה

בעזרת זכרונו המופלג ,שכן זולת כמה כרכים
בודדים ,לא היו בידו ספרים אחר המלחמה.
כשנה לאחר המלחמה ,ביום ראשון של פסח,
הגיע לביתו הקומיסר הקומוניסטי ואמר לו:
אני יהודי .אף אחד עדיין לא יודע ,אבל אני
יודע שמחר בבוקר אנשי המשטרה החשאית
עומדים לשלוח אותך לסיביר .עצתי לך ,ברח
הלילה .שאלו הרב גוסטמן :לאן אלך? ענה:
לא משנה לאן ,העיקר שתסתלק .תעלה על
הרכבת ותיסע מכאן.
באותו לילה ברחו הרב גוסטמן ,הרבנית והבת
מוילנה .לאחר מכן גנבו את הגבול דרך צ'כיה,
התגלגלו לצרפת וקיוו לקבל אישור כניסה
לארץ ישראל .כשלא ניתנה האשרה ,היגרו
לארה"ב בסיוע וועד ההצלה של יהודי אמריקה.
בתיווכו של הרב משה פיינשטיין נתמנה הרב
גוסטמן בשנת תש"ו לראש ישיבת לובביץ' ,אצל
האדמו"ר רבי יוסף יצחק בניו יורק .לאחר כארבע
שנים הקים את ישיבת 'נצח ישראל  -וילנא
ריימלס'' .וילנא ריימלס' לזכר הישיבה שהייתה
לחותנו בוילנה ,ו'נצח ישראל' כדי לבטא את
הנצחיות של היהדות אחר השואה.
שאיפתו לעלות לארץ הייתה חזקה .במשך
כחמש שנים ערך ביקורים ממושכים ושהה
בארץ כדי לבדוק את האפשרות לעלות.
בשנת תשל"א זכה להגשים את חלומו ,עלה
לארץ והקים את ישיבתו בשכונת רחביה.
שיעוריו הצטיינו בעיון עמוק במיוחד .היה בו
שילוב מיוחד של פוסק ולמדן .היה רגיל לתת
ביום שני בכל שבוע שיעור עיון בעברית שנמשך
ארבע שעות .היה מקפיד מאוד שלא יפריעו
באמצע השיעור .רק בעת מלחמת שלום הגליל,
כשחיילים התקשרו עם שאלות ,הסכים לענות
באמצע השיעור .הקפיד שבשיעורו זה ישתתפו
רק בני הישיבה ,וכן אורחים שקבלו ממנו רשות
מפורשת .סביב הישיבה נוצרה קהילה קטנה של
אקדמאים תלמידי חכמים שהשתתפו בשיעוריו.
לאחר שעבר את השואה היה הרב גוטסמן
מתרגש למראה בניינה של ירושלים .מספר
הרב ישעיהו הדרי ראש ישיבת הכותל כי ראה
פעם אחת את הרב גוסטמן והרבנית עומדים
בסביבת הר ציון יחד וצופים במצעד שהיה נערך
בתחילת חודש ניסן מדי שנה על ידי אוהבי
ירושלים .כששאל הרב הדרי את הרב גוטסמן,
מדוע הלך לראות את המצעד (שלא הצטיין
בצניעות יתירה) .תשובתו הייתה (בידייש)" :מי
שאיבד ילדים בשואה הולך לראות ילדים יהודים
ברחובות ירושלים".
בפעם אחרת נצרך הרב גוסטמן להגיע לאיזה
מקום בעיר ,ואחד התלמידים התנדב להסיע
אותו .כשהגיעו לרחוב בן יהודה התבייש הבחור
מאוד ,מפני שהרחוב היה מלא בנשים בלבוש
לא צנוע ,והבחור התלבט בלבו אם להעיר על
כך .תוך כדי שהוא מתלבט ,הסתכל הרב גוסטמן
על הבניינים לאורך הרחוב ואמר" :תראה את
ירושלים בבניינה .כמה זכינו."...
הדברים נכתבו על פי מאמרו של הרב
אליעזר מלמד בספרו "רביבים  -גדולי ישראל
ודמויות מופת".
(המשך אי"ה בשבוע הבא)

•

"תמסרו לכל הרבנים והצדיקים שהם עתידים
ליתן את הדין .בא אליהם יהודי להתייעץ לאן
להגר ,ושולחים אותו לכל הרי החושך ,רק
לא לארץ ישראל .תאמר להם שהם יצטרכו
למסור על כך דין וחשבון"
(חיי הראי"ה ע' קצג)
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סיפורו של מקום גבעות עולם

ב

תקופה האחרונה הפכו הסיורים
ביהודה ושומרון ל"טרנד" בקרב רבים.
בזה אחר זה עולים ובאים עיתונאים,
מעצבי דעת קהל ,חברי כנסת ,אישי ציבור ,אנשי
צבא ומשטרה ועוד רבים אחרים נענים להזמנת
מועצת יש"ע והמועצות האזוריות לבוא ולהכיר
את חבלי ארץ התנ"ך הקסומים .אחד האתרים
המרשימים שהפך להיות נקודת חובה בכל
ביקור הוא גלעד יהושע בן נון שהוקם על ידי
האמן אסף קידרון ואשר ניצב במרכז חוות גבעות
עולם שברכס הגבעונים ליד איתמר.
הגלעד הוקם מאבנים שנאספו במקומות,
שיהושע בן נון פעל בהם:
מהירדן" :ושתים עשרה אבנים הקים
יהושע בתוך הירדן" (יהושע ד' ,ט') .הגלגל" :ואת

שתים עשרה האבנים האלה אשר לקחו מן
הירדן הקים יהושע בגלגל" (שם ד' ,כ') .יריחו:
"ויהי כשמע העם את קול השופר ויריעו
העם תרועה גדולה ִותּפֹל החומה תחתיה"
(שם ו' ,כ') .בית חורון" :ויהי בנסֻ ם מפני ישראל
הם במורד בית חֹורֹן וה' השליך עליהם אבנים
גדולות מן השמים עד עזֵ קה וימֻ תו" (שם י' ,י"א).
הר עיבל" :אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי
ישראל בהר עיבל ...כאשר ִצוה משה עבד
ה' ...מזבח אבנים שלמות" (שם ח' ,ל' – ל"א).
ומתמנת חרס" :ויקברו אותו בגבול נחלתו
בתמנת חרס בהר אפרים" (שופטים 'ב ,ט').
היצירה ניצבת במרכזה המדויק של הארץ
המובטחת .יהושע בן נון היה בן שבט אפרים.
היצירה ניצבת בנחלת שבט אפרים מקום
קבריהם של יהושע ונון אביו .הוא מוצב למרגלות
ההר המכונה "מצפה שלושת הימים" שממנו

ניתן להשקיף על ים ככנרת ,הים התיכון וים
המלח .מהר זה ניתן לצפות על מרבית שטחי
נחלות שבטי ישראל שכבש יהושע – כולל שבטי
מעבר הירדן
ראובן ,גד וחצי המנשה ,הנשקפים ֵ
לעד נטועים ששים עצי זית
ֵקדמה .ברחבת הגַ ֵ
 כנגד ששים ריבוא בני ישראל ,הנכנסים לארץעם יהושע.
לעד בצורת שולחן על פי הפסוק" :בניך
הגַ ֵ
לשלחנךֶ " (תהלים קכ"ח ,ג')
כשתלי זיתים סביב ֻ
ִ
"בניך" – עם ישראל" ,כשתילי זיתים"  -נטועים
לשלחנךֶ " -
כעצי זית המעמיקים שורש" ,סביב ֻ

שולחנו של הקב"ה  -ארץ ישראל .היצירה בנויה
משבעה מעגלים ,כנגד :שבע הקפותיו של יהושע
בטרם הפיל את חומת יריחו ,שבעת הכהֹנים
נושאי שבעת השופרות ,ונפילת חומות העיר ביום
השביעי ,יום השבת" .ושבעה כהֹנים ישאו שבעה
שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבֹו
את העיר שבע פעמים" (יהושע ו' ,ד') .משחקי אור
וצל ממחישים את צורת חומת יריחו .היצירה
אינה בנויה לגובה ,כמקובל ,אלא לעומק :מפלס
תחת מפלס ,עד שהיא נאחזת בעומקו של סלע
היסוד וחובקת את לב הארץ" .הים ראה וינסֹ (ימי
משה רבנו) הירדן יסבֹ לאחור (ימי יהושע בן נון)"
לעד
(תהלים קי"ד ,ג') .במיצג חוצה סמטה את הגַ ֵ
ומרמזת על שני הנסים ,שהתברכו בהם ישראל,
על המים ,בדרכם ממצרים לארץ ישראל" :והמים
להם חומה מימינם ומשמאלם"  -קריעת ים סוף,
בהנהגת משה (שמות י"ד ,כ"ב) "ויעמדו המים
הירֹדים מלמעלה קמו נד אחד" ,וחצית הירדן,
בהנהגת יהושע (יהושע ג' ,ט"ז).
משמאל הסמטה מופיעה צורת דרום הארץ
 כמשולש הנמתח ונעלם בעיקול החומה,ומסמל את המושג "ארץ הצבי" :ארץ הנמתחת
ומתרחבת כעורו של צבי ,לקבל את בניה ,השבים
מכל קצות תבל.
עץ הזית שבמפלס השולחן מסמל את
יהושע וכנגדו עץ הזית הגדול ,העומד מבחוץ,
מסמל את משה רבנו העומד ומשקיף ממזרח
לעד עד דן
על חבלי הארץ הנכספת "את הגִ ָ
ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל
ארץ יהודה עד הים האחרון( "...דברים ל"ד ,א'  -ב'),
מתפלל לבוא בשעריה ,ומשלא זכה ,פונה ומחזק

לעד
גַ ֵ
יהושע
בן נון

את ידי יהושע ,תלמידו וממשיך דרכו ,בברכת
"חזק ואמץ" (יהושע א' ,ט').
"עד שלא השקיע שמשו של משה ,הזריח
שמשו של יהושע" (מדרש בראשית רבה נ"ח ,ב').
ענפי העצים אינם נוגעים זה בזה ,אולם
שורשי שני עצי הזית מתחברים מתחת לפני
השטח ,ויונקים אותם המים .ואין מים אלא תורה.

כל דור משקה את הדור שאחריו ,רב לתלמיד,
משה ליהושע" .משה קיבל תורה מסיני ומסרה
ליהושע( "...מסכת אבות ,א' ,א').
צורת השולחן שנטוע בו העץ המסמל את
יהושע  -כצורת הספרה " . 8יהושע כתב ספרו
(ספר יהושע) ושמונה פסוקים (אחרונים)
שבתורה" (התלמוד הבבלי ,מסכת בבא בתרא דף י"ד,
עמ' ב').
בימי הגשמים יורדים המים דרך "מפל
הדמעות" הקבוע במיצג ומסמל את דמעות
הכיסופים והתקווה של כל הדורות  -שלא
זכו להיכנס לארץ ולנשק את אבניה ,אדמתה
ורגביה.
"הלא את אבניַךִ אחונן ואשקם (=אנשקם)
רגביךִ לּפי מדבש יערב!" (רבי יהודה הלוי,
וטעם ַ
גדול השירה העברית בדורות הגלות) .יכנס זכרון
הדמעות להיכלי רקיע ,ויכריע לכף הגאולה.
זכה דורנו ,דור המקביל לדורו של יהושע ,לשוב
ארצה ,לחיות בארץ חיי תקומה ,ולפעול במדע,
בחקלאות ,בבניין ,בכלכלה ,במסחר ,בבטחון
ובאומנות .דור ששורשיו יונקים מנכסי עברו של
העם הנבחר .וארצו ועתידו לפניו.
גלעד יהושע בן נון הינו מיצג רב רושם המהווה
מסמך היסטורי המחבר את הישראלי בן זמננו
לעברו המפואר של דור ההתנחלות באמצעות
אותן האבנים שהיו עדות לאירועים המכוננים

מנחיל
הארץ

בתקופת הכניסה לארץ לפני כשלושת אלפים
ושלוש מאות שנה ועודנה פזורות כיום בגבעות
השומרון .במהלך השנתיים האחרונו ביקרו
באתר מרבית סיורי האח"מים בשומרון ובהם כ
  60חברי כנסת מערכות וואלה ,ynet ,גלי צה"ל,ידיעות אחרונות ועשרת אלפי יהודים מהארץ
ומהתפוצות .הגלעד מהווה גם נקודת חובה
קבועה בקורסים יוקרתיים של מערכות הבטחון
קורסי פו"ם של משטרת ישראל וקורס מב"ל של
הצבא.
לפרטים ותיאום ביקור.052-8632220 :
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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 :מגדל דוד .שמות הילדים הזוכים:
פדהאל וקשי ,קרני שומרון  יצחק-אליאב גולגי ,יבנה 
יוסף עוז ישראלי ויוסף חיים נחושתן ,רחלים

מבט להתיישבות

שבוע הספר תש"ע 2010

תושבי גוש קטיף חוזרים לכיכר רבין :גוש קטיף – פרק בסיפור הישראלי

ת

חת הסיסמא "גוש קטיף – פרק
בסיפור הישראלי" ולראשונה מאז
פונו מגוש קטיף לפני כחמש שנים
בקיץ  2005נפתח ביום רביעי האחרון בשבוע
הספר בכיכר רבין תל אביב דוכן הספרים של
ועד מתיישבי גוש קטיף.
בדוכן נמכרים הספרים המספרים את
סיפור גוש קטיף באופן האותנטי שלו .בין
הספרים ניתן למצוא אלבומי תמונות ,סיפורים
אישיים ,סיפורים לילדים ונוער ,ספרי מחקר
ועוד .כמו כן ימכרו בדוכן סרטים שנעשו במשך
השנים על התושבים ועל חייהם בגוש קטיף,
משחקים וכו'.
מרדכי בטר מוועד מתיישבי גוש קטיף אמר
השבוע ל'ישע שלנו'" :בחרנו להקים את הדוכן
ולהציב אותו בשבוע הספר בתל אביב משתי
סיבות עיקריות ,הראשונה :בהקמת דוכן גוש

קטיף להבהיר כי
סיפור גוש קטיף
הוא חלק מהסיפור
אין
הישראלי,
מדינת גוש קטיף
ומדינת תל אביב.
השנייה :במשך
נוצרו
השנים
יצירות
ונכתבו
רבות על החיים
בגוש קטיף ,תל
אביב היא בירת
של
התרבות
ישראל וחשוב
לחשוף אותם
העשייה
בלב
התרבותית".
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חדשותיש"ע

ראשי מועצת
יש"ע במשט
מיוחד במוזיאון
גוש קטיף
בירושלים

הנהלת מועצת יש"ע
בראשות היו"ר דני דיין,
המנכ"ל נפתלי בנט יו"ר
מליאת מועצתיש"ע עדי
מינץ ,וראשי מועצות,
ערכו ישיבת הנהלה
מיוחדת במוזיאון גוש
קטיף בירושלים וסיור
לימודים מיוחד במוזיאון
גוש קטיף בירושלים.
דווקא ביום בו סיכלו
חיילי צה"ל את המשט לעזה ,מועצת יש"ע
עורכת משט משלה לגוש קטיף כדי לחזק את
המאבק על זכותנו על הארץ ,והכמיהה לחזור
לגוש קטיף ולהנציח את הישובים הפורחים,
אמר מנהל המוזיאון שלמה וסרטיל שאירח את
הנהלת מועצת יש"ע .בסיור שערך שעה ארוכה,
קבלו ראשי מועצת יש"ע סקירה מיוחדת על
פעילות המוזיאון שאירח עד היום למעלה מ70-
אלף מבקרים מכל גווני הקשת כולל אישי ציבור
בכירים מהארץ ומהעולם .לראשי מועצת יש"ע
הוצג הפרויקט הגדול שיראה אור בקרוב אלבום
"ההתנחלויות – הסיפור האמיתי" ,אלבום שיביא
מהפכה בגישה ההסברתית בארץ ובעולם ויציג
את ההתיישבות במלוא היקפה והדרה .יו"ר
מועצת יש"ע דני דיין הדליק נר לזכר הנופלים
מגוש קטיף ,ואמר כי גוש קטיף הוא בליבו של
כל יהודי ,ואין ספק שעם ישראל ישוב לגוש
קטיף .לאחר מכן נערכה ישיבת הנהלה במשך
שעה ארוכה שדנה בשלל נושאים שעל הפרק.
ראשי מועצת יש"ע הדגישו את החשיבות
של המוזיאון בלב בירת ישראל ,במטרה שעם
ישראל ילמד על גוש קטיף וכדי לעצור את
הנסיגות הבאות בארץ ישראל.
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קולטים בדרום

במסגרת המאמץ האסטרטגי של מועצת
הר חברון להשפיע על דעת הקהל בישראל,
הגיעו לסיור במועצה אנשי מחלקת
האקטואליה של רדיו דרום ורדיו גלי ישראל
אליהם נלוו הבעלים של תחנות הרדיו ,אנשי
העסקים צביקה שלום ויוסי סבן ,אשר
מחזיקים גם בתחנות אזוריות נוספות.

הסיור ,בהדרכתו של ראש המועצה צביקי
בר חי ,החל באזור התעשייה מיתרים משם
נערכה תצפית על באר שבע וסביבתה .אנשי
רדיו דרום זכו לראות בפעם הראשונה את באר
שבע מלמעלה וגילו כי המרחק בין שגרת חייהם
לבין "השטחים" הוא מרחק זעום כל כך.
לאחר מכן המשיך הסיור אל יער יתיר ,היער
הנטוע הגדול במדינה ,ואל מאגר יתיר שבליבו.
גם שם הופתעו אנשי הדרום לגלות שבמרחק
נסיעה קצר מביתם קיימים נופים ירוקים וכמו
שהם אמרו "גילינו את שוויץ ליד הבית".
מיער יתיר המשיכה החבורה אל העיר
הקדומה בסוסיא שם קיבלו הדרכה על
האתר שרק לאחרונה נכנס אל רשימת אתרי
המורשת הלאומיים עליהם החליטה הממשלה.
המשתתפים התרגשו לבקר במקום בו
התקיימה ממלכת ישראל הקדומה ובה כיום
פורחת המדינה היהודית המתחדשת.
לאחר ארוחת צהריים בבית ספר שדה
סוסיא המשיך הסיור אל מפעל "עשבי קדם"
המייצר תכשירים קוסמטיים טבעיים המופקים
מצמחי האזור .המשתתפים זכו להסבר מעניין
על תהליך הפקת התכשירים ועל ייחודיותם של
צמחי הסביבה המתמודדים עם אקלים ייחודי
בספר המדבר.
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מחפשים פרויקט אישי לחופש הגדול?
מרגישים שצריך למלא את הקיץ במשהו אתגרי וערכי יותר?
גם השנה זה קורה...

קייטנות הקיץ של איל"ן בשומרון!
כמו בכל שנה גם השנה נערכות בשומרון קייטנות הקיץ של איל"ן:
 קייטנה לצעירים (עד גיל  )21בקרני שומרון.
 מחנה לבוגרים (מעל גיל  )21בקדומים ימים ראשון -חמישי :י"ד-י"ח אב 25-29 ,ליולי (יש להגיע
כבר ממוצ"ש).
לקבלת טפסי הרשמה יש לשלוח מייל ל  aiala_ilan2010@walla.com -ולהשיב למייל זה את
הטופס לאחר מילוי .הרשמה עד ר"ח תמוז!!!
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נס בבנימין

סגנית השר לענייני גמלאים ,ד"ר לאה
נס ,הגיעה בשבוע שעבר לסיור מקצועי
במועצה האזורית מטה בנימין .הסיור החל
במפגש עם ותיקי המועצה במועדון לקשישים
בישוב פסגות ,שם נפגשה עם המשתתפים
ואיחלה להם שימשיכו לזכות "בשיבה טובה
בבנימין ,ביהודה ובשומרון" .לאחר מכן נערכה
ישיבת עבודה עם שירותי הרווחה במועצה
ועם עמותת ותיקי בנימין בהשתתפות ראש
המועצה האזורית מטה בנימין אבי רואה,
סגן ראש המועצה מוטי יוגב ועובדי מחלקת
הרווחה של המועצה ,וזאת כדי לבחון אפשרות
להרחיב את שיתוף הפעולה .סגנית השר
לענייני גמלאים ,ד"ר לאה נס התייחסה
לנושא הקפאת הבנייה וציינה כי "אני מודעת
לקשיים הרבים ,שמביאים למצוקת דיור
ולבלימת הצמיחה והפיתוח .אולם ,כל יישוב
בבנימין הנו יישוב ראוי ולגיטימי ככל עיר ואם
בישראל .שום לחץ אמריקאי לא מצדיק את
הפסקת הבנייה בה ,ולכן אני מקווה ומאמינה
כי בקרוב נוכל להמשיך בתנופת ההתיישבות
והבניה בבנימין ובכל יהודה ושומרון" .המשרד
לענייני גמלאים מפעיל מוקד טלפוני לאזרחים
הותיקים ובמגוון רחב של תחומים ,כגון :מיצוי
זכויות לניצולי שואה ,זכויות האזרחים הותיקים,
בעיות בירוקרטיות מול מוסדות ,ייעוץ משפטי
ועוד .אזרחים ותיקים ביהודה ובשומרון
מוזמנים לפנות למוקד הפניות הארצי של
המשרד לענייני גמלאים בטלפון.*8840 -
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המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונות החדשות :מוזאון גוש
קטיף ותנועת "ישראל שלי"
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

למוקד ביטחוני/עירוני

בקרני שומרון

דרושות בנות
שירות לאומי
לשנה הבאה

בתפקיד:
 ניהול אירועי חירום בזמן אמת
 מעורבות בתחומי הביטחון האזוריים
 ניהול מוקד עירוני ומענה
לאוכלוסיה אזרחית

הטבות לנרשמות לשנה הקרובה!
לפרטים :שמוליק 057-7455131
אורית אורפלי 054-3979814

