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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 18:49
תל אביב 19:06
18:57
חיפה
18:55
חברון
18:55
שכם
19:03
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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גליון  | 210אלול תש”ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש”ע והגולן

יש"עמדה

הרב יצחק יעקב ריינס

חיבת הארץ

אל גפנו של יהודה
סיפורו של מקום
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יש "עמדה
השבוע אושר תקציב בגין ההקפאה.
מדובר על כ  40מיליון  ₪אשר יועברו
לרשויות ביהודה ושומרון ,ולאזרחים נפגעי
ההקפאה .זאת בנוסף לתקציב שאושר
בשבוע שעבר לוועדת התובענות עבור
אזרחים ובעלי עסקים שנפגעו מההקפאה.
הקפאת הבנייה היא פגיעה לא פשוטה
במפעל ההתיישבות ,כמו גם בזכויותיהם
של מאות אלפי ישראלים המתגוררים
ביו”ש .בהעברת הפיצויים ,הודות לפעילות
ענפה של חברי הכנסת אורי אריאל ודני
דנון בשיתוף פעולה עם מועצת יש”ע,
יש מחד הודאה בצד המדינה בחומרת
הפגיעה בהתיישבות ,פגיעה אשר ראויה
לשיפוי בסך עשרות מיליוני שקלים,
ומנגד אנו תקווה כי פיצויים אלו יהוו לסיוע
לתנופה מחודשת של הבנייה בהתיישבות.

אזכרה על קברו של הרב קוק זצ"ל במלאות  75שנים להסתלקותו

להפשיר את ההקפאה

על התקופה  75שנה
לפטירתו של הרב
הרב יעקב שפירא  -רב ישיבת “מרכז הרב”

ש

הרא”ה – ראיה של חזון

מו של הרב זצ”ל – הרואה .ראיה
מתפרשת כמשהו לא רציונאלי,
ראיה של חזון ,ראיה של מיסטיקן.
מאידך היה הרב זצ”ל הרציונאל הגדול שבדור,
ככל שהראיה רחבה יותר ,הרי צדדיו המעשיים
קולעים ומדויקים ,מכח ראייתו זכה להטביע
חותמו על הדור ,מבלי שהדור ישפיע עליו .לדעת
את הנעשה בעולם האצילות ולהביאם אלינו אל
עולם המעשה ,להיות מנהיג ולא מונהג ,לצקת
תוכן רוחני לאותם רבים עמוקים בנפש האדם
ובנפש האומה בכללותה ,וכך העלה את קישורנו
לארץ ישראל לראש שמחתנו ביודעו כי ארץ
ישראל אינה קניין חיצוני לאומה.
מהיכן נבעה משנתו הטהורה ,מעיני
הישועה – מבחירי צדיקיא .מכל חלקי התורה,
נגלה ונסתר וכפי שהגדירו הרבי הזקן מגור

זצ”ל“ :איש האשכולות שהכל בו בלי דופי
ומחלוקת” ,וכשבאים להעלות את דמותו הרי
עלינו לדעת כי הכל נובע מתורה שלמה ,שאין
דבריו מולדת חוץ ,אלא מולדת בית .ראיה
במבט תורני ,והאר עינינו בתורך ,שנכה לראות
הכל במבט של תורה (שע”ת בסוף או”ח) .שכל
התורה מקשה אחת.
בשעתו ביקשו מהרב צבי יהודה זצ”ל לבקר
בתערוכה על הרב .סירב הרב צבי יהודה ללכת
באומרו “יראו שם שהיה פילוסוף משורר אבל
את היראת שמים לא יראו שם” .עצם טוהר
אישיותו הקרינה על תלמידיו ואף הרב הנזיר
זצ”ל כותב בתחילת אורות הקודש כי חיבורו
והידבקו ברב זצ”ל היה כששמע היאך אומר
את ברכות התורה והיאך אומר את פסוקי
העקידה ומיד הריץ מכתב“ :יותר משפללתי
>> המשך בעמוד 3

>> עמוד 2
בס”ד

חלום

יפו

לים התיכון...

קבוצת רכישה חדשה
מפרט טכני עשיר  תשתית קהילתית בתי כנסת
 מקוואות  גני ילדים  והכל במרחק הליכה

כנס רוכשים

יום שני ,כה’ באלול30.8.10 ,

02-5020520
050-2915286

הבטח לעצמך מקום!

החל מ  | ₪ 1,100,000 -בחירת הדירות לפי סדר ההרשמה

מחיר לדירת  4חדרים
לפרטיםwww.mishkenot.co.il | shivuk@mishkenot.co.il | 02-5020520 :

פרויקטים למגורים

יש"עמדה

כלכלית לא פשוטה.
נראה היה שבמדינת ישראל יש מי שמחליט
לעשות מהלכים מדיניים על גבם של אזרחים,
וליתר דיוק בכיסם.
בעוד שבכל הקשור לאכיפה נהגה מדינת
ישראל בחריצות ,שלא לומר חריצות יתר –
פעלה מיידית לעבור בכל היישובים ,צילמה את
המגרשים ,נתנה צווי הפסקת עבודה או הריסה
למבנים ,ואף גייסה פקחים נוספים לפעילות
האכיפה – בכל מה שקשור לפיצוי נפגעי
ההקפאה – תקציבים ,ועדות חריגים ,ועדת

לזכאים.
יו”ר הועדה ,ח”כ משה גפני ציין כי אם
יהיה צורך בסכום נוסף הועדה תאשר אותו
במהירות.
בנוסף לכך הועברו השבוע ארבעים מליון
 ₪נוספים פיצוי על נזקי ההקפאה.
פיצוי נפגעי ההקפאה הוא לא רק עניין
כלכלי .הקפאת הבנייה פגעה במפעל
ההתיישבות .בפיצויי ההקפאה מדינת ישראל
מכירה באחריותה לפגיעה זו ,ומכירה בנזק
הגדול שגרמה החלטת ההקפאה .ומנגד אנו

להפשיר את ההקפאה

הקפאת הבנייה עומדת לפוג בסוכות הקרוב.
כמעט וחלפה לה תקופת הזמן עליה הכריז
ראש הממשלה בנימין נתניהו יחד עם שרי
השביעיה ,על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון.
המהלך גרם לפגיעה בהתיישבות בכל הרבדים.
בבנייה של שכונות חדשות ,בהצטרפות של
משפחות ליש”ע ,בישראלים שרצו להקים את
ביתם דווקא בחבלי ארץ אלו .זוגות צעירים
שמכרו את ביתם ,לקחו משכנתא מהמדינה,
קיבלו את כל האישורים וביום אחד ,בבת אחת
הכל הוקפא.
כספים אדירים ירדו לטמיון ,תנופת הבנייה
הואטה ,פגיעה קשה ברשויות ,בזכויות
התכנוניות שלהן ,ופגיעה באזרחים רבים –
גם פגיעה בזכויות הבסיסיות ,וגם פגיעה

תובענות ועוד – לפתע נראה היה שמישהו שם
מקלות בגלגלים .בירוקרטיה ,קשיים תקציביים,
עיכובים מכוונים ועוד היו חלק מדרך התחתים
שהערימו על יוזמי מהלך הפיצוי.
למרות שלרגעים היה נדמה כאילו זו
מלחמה בתחנות רוח ,היו אלה חברי הכנסת
אורי אריאל ודני דנון שהמשיכו במאבקם
וכמעט ובאמצעות קידום חקיקה הכריחו את
המדינה להגיע למתווה של פיצויים – עד אשר
אושר לאחרונה מתווה הפיצויים על ידי משרד
האוצר אשר הוסכם על הצדדים.
בשבוע שעבר אישרה ועדת הכספים את
התקציב הראשוני לפיצוי נפגעי ההקפאה
בסך  30מיליון  .₪בימים הקרובים אמורה
ועדת התובענות שהוקמה לחלק אותו

תקווה שהעברת הפיצויים ,לרשויות ביהודה
ושומרון ,לקבלנים ,ולאזרחים תהוה סיוע
לתנופה מחודשת של הבנייה בהתיישבות
לקראת תום תקופת ההקפאה בחודש תשרי
הקרוב.
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :מירי צחי וגרשון אלינסון
תמונות חדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :רויטל מסגיש
בע"מ
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה:
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

האם ידעת את סגולת אבן הרובי???
אבן הרובי משמשת ל:
בריאות העיניים ,חיזוק הלב ,הרגעת הכעס ...מועילה לפריון וללידה קלה...
ועכשיו חדש!!! שרשרת אבן הרובי ועוד הרבה מוצרים
לקראת החגים וראש השנה!!!
ישע שלנו

2

טוביה מוצרי המקדש
www.tuvia.org.il
0527966636

הרא”ה – ראיה של חזון – המשך מעמוד השער
מצאתי – מצאתי לי רב!” .וכשנשאל הרצ”י זצ”ל במדות ותכונות .לא רק חיבור בין חלקי התורה,
האם עולת ראיה נכתב כביאור על הסידור ענה :אלא הוא עצמו ,כל מהותו ואישיותו ,וכמי
“לא! אלא כך היה מתפלל ,מבשרי אחזה אלו-ה” שכתב הרב צבי יהודה זצ”ל בתחילת ‘נפש
שמעתי מהרב מסטריקוב זצ”ל שכשחזר הרבי הראיה’ ,וזה יסוד התפילה ,נשמת כל חי ואז אין
מגור לביתו לאחר הביקור אצל הרב שאלוהו אנו מספיקים להודות ומיד אחר כך הן הן יודו
בני ביתו :נו?...אמר להם “הוא אינו הולך ד’ אמות וישבחו כי כשמצרפים ת הרוח ונשמה שנפחת
בלי שפת אמת!” ,ועל זה בכל דיון ועיון תורותיו באפינו ,אנו ממשיכים ויכולים להודות ולרומם
נזכיר לעצמנו מי האיש ,שזכה לראות ממרומי ולהקדיש .עשה רצונך כרצונו ,ביאר השפת
אמת שלא יהיו לך כל רצונות מלבד הרצון
גובהו את שבילי גן החיים ,האורות והצללים.
“תורה אחת יהיה לכם” ,שבכתב ושבעל פה ,להיות כרצונו של מקום.
ש”ס ומדרשים ,נגלה ונסתר ,וגם בהוראותיו
האוחזים בשיפולי גלימתו ,הפועלים לאיחוד
כך .שמועה בקול בית דין הגדול לא רק בענייני חלקי האומה ,ותורתו היא המנוף לכך .וכשאנו
הלכה ,גם בענייני נבואה והנהגה ,מבלי להפריד מתבוננים באותם רעיונות שהגה וביצע כדוגמת
בין תור הלכה לתורת ההנהגה .וכך הביא הרב הרבנות הראשית לישראל ,היאך היתה נראית
פילבר בספר ‘לאורו’ מכתב ידו – גם בדין החולק דמותה של המדינה מבלי הסידור הנכון של ענייני
על רבו – שהלכה ועושה מריבה עם רבו – הדת כולם ,וחבל שישנם אלו התוקעים חרבם
בהנהגת הציבור ומתרעם על רבו – במושכלות בגבה של הרבנות הראשית ,ובעצם :רבם דקרו.

זכה הרב זצ”ל לחדש דברים לאמיתה של תורה
גם בדבר התשובה ,וכפי שכתב באורות התשובה:
“ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי
התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור
הישועה הזריחה לא יביט ,לא יוכל לכוון שום
דבר לאמיתתה שלתורת אמת ,כי כל זמן מאיר
בתוכנתו וכו’” ,ומרן הרב זצ”ל בהיותו שקוע כל
כולו בקץ המגולה זכה לכוון לאמיתת של תורה.
ואנו תלמידיו ותלמידי תלמידיו יוסיפו להחזיק
במבצריו הקדושים ,הרבנות הראשית לישראל
וישיבתו הקדוש רכז הרב ,ההוגים ומפיצים אורותי,
מתוך תורה בטהרה ,ובציפיה לישועת הפרט והכלל
וימי תשובה אלו יהיו מוסיפים והולכים במהלך
התשובה המגעת עד כסא הכבוד ולהתברך בשנה
טובה ומעוטרת ,זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
(חלק מן הדברים שנאמרו ביום שישי ג’ אלול באזכרה
לרב זצ”ל בחורבת רבי יהודה החסיד תובב”א)

 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק יעקב ריינס – חלק א’
משה מאירסדורף

“כראש ומנהיג
הציונים הדתיים”
ה

רב יצחק יעקב ריינס נולד בי”ט
בחשוון ת”ר ( )1839בקארלין שליד
פינסק .הוא היה מגדולי התורה
ביהדות ליטא ,ומייסד תנועת “המזרחי” .לרב
יצחק יעקב ריינס מגילת יוחסין ארוכה אותה
פרסם בסוף ספרו “נאד של דמעות” ,והיא
משתלשלת עד רש”י.
אביו של ריינס ,הרב שלמה נפתלי ,השתייך
לחבורת תלמידי הגר”א שעלו לארץ בראשותו
של ר’ ישראל משקלוב ,אשר רצונם העז היה
לעלות לארץ הקדוש ול”חונן את עפרה” .בשנת
 1809השתקעו העולים בעיר ירושלים ובעיר
צפת .בין המתיישבים בצפת היה אביו של ריינס.
חלק מפעולותיהם היה לייסד להם את ה”כולל
ובית המדרש לפרושים” .ר’ שלמה נפתלי קנה שם
בית דפוס לספרים עבריים ,ופרנסתו הייתה מצויה
ברווח .עשרים וארבע שנה לאחר מכן ,בחודש
מאי  ,1834התקוממו הפלאחים שבסביבות צפת
ומרדו באיברהים פחה המצרי ,שליט הארץ.
בהגיעם לעיר פרעו ביהודים ושדדו את רכושם.
גם רכושו של ר’ שלמה נפתלי נלקח ,ובית דפוסו
נהרס .היהודים ,ובתוכם גם ר’ שלמה נפתלי נותרו
חסרי כל .היהודים העשוקים פנו לאיברהים פחה
בדרישה לשלם את הנזק ,והוא הבטיח לגבות
את הנזק מנכסי הפלאחים שנתפסו ,אבל הרכוש
מעולם לא הושב ליהודים.
לפי בקשת ראשי הקהילה נסע ר’ שלמה נפתלי
לקהילות ישראל שברוסיה ובפולין ,כשליח יהודי
צפת ,לאסוף כספים לשיקום היישוב היהודי.
בהיותו בווארשה הגיע אליו הבשורה הנוראה,
כי ביום האחד בינואר  1837אירעה בצפת רעידת
אדמה קשה ,וכי כל בני משפחתו ביניהם ,אשתו,
בניו ואחותו מצאו את מותם בהתמוטט עליהם
ביתם ,בין אלפים מתושבי צפת היהודים שנהרגו.
כתוצאה מאסונות נוראים אלה התדלדל
היישוב היהודי בצפת ,ולפי עצת ידידיו נשאר
הרב נפתלי בחוץ לארץ והתיישב בעיר קארלין.
כעבור שנת האבל נשא אישה חדשה וממנה נולד
הרב יצחק יעקב ריינס.
יצחק יעקב הצעיר הצטיין מאוד בלימודיו,
ומלמדיו עמדו על כישרונותיו הטובים ,תפיסתו
המהירה והבנתו העמוקה ניבאו לו הצלחות
גדולות בעתיד .הוא נחון בכוח התמדה מיוחד
ובשקידה עצומה ,וכבר בהיותו בן עשר ידע בעל-
פה מספר מסכתות מסדר “נשים”.
אביו הציגו בפני אחד מגדולי תלמידי-החכמים
שבעיר – הרב יחיאל הלוי ,וזה ,לאחר שעמד על
ידיעותיו הרחבות וסגולותיו המיוחדות ,קיבלו
כתלמידו .בהיותו בן חמש עשרה כבר היו בידו
חידושי תורה רבים שחידש תוך כדי לימודו .הוא
התחיל לעלותם על הכתב ,ובהיותו כבן שבע-
עשרה הצטברו תחת ידו חידושי-תורה שהיוו
ספר שלם ,שקראו בשם “שותא דינקותא”.
ישע שלנו
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באותם ימים הגיע לעיר איש למדן הוגה
בתורת ה’ .איש זה היה בקי גם במתמטיקה.
כשעמד על טיבו של יצחק יעקב הצעיר ,ביקש
לקבל ממנו שיעורים במקצוע זה .יכולות לימוד
אלה השפיעו רבות יצחק יעקב ריינס ,והוא החל
להשתמש ביסודות ההגיוניים של המתמטיקה גם
בלימוד הגמרא והפסוקים .הרב ריינס העיד על
עצמו ,כי “אור חדש הופיע אז עלי בדרכי לימודי,
ומני אז הכה הלימוד הזה שורש בלבי עומק עמוק”.
הרב ריינס נסע ללמוד בישיבת וולוז’ין הידועה
ומשם עבר לאישישוק .בישיבות אלה המשיך
לשקוד על התורה ,ונחשב בעיני חבריו ורבותיו
ל”מתמיד” ,אמיתי .בהיותו בן שמונה עשרה
התארס לבתו של הרב יוסף רוזין ,רבה של העיר
הורודוק.
הרב ריינס הוסמך לרבנות על ידי רבנים גדולים
ומפורסמים .לאחר חתונתו ,החל לסדר את
חידושי-התורה שלו .במשך שלוש שנים חיבר
שלושה חיבורים תורניים“ :ראשית בכורים” –
חידושים על ארבעה חלקי שולחן ערוך; “שואל
ומשיב”  -שאלות ותשובות להלכה למעשה
ו”שותא דינקותא” – קובץ חידושים מימי צעירותו
בשנת ( 1867תרכ”ז) נבחר לרב בעיר שוקיאן.
בעקבות משפט מסובך שבא לפניו ,התעמק
בהלכות עדות וכתב ספר בשם “עדות ביעקב”.
בסוף שנת  1869נבחר לרב בעיר שווינציאני.
שם התחיל לחבר ספר גדול בשם “דרך בים” ,בו
התווה שיטה חדשה בלימוד התלמוד המבוססת
על חוקי ההיגיון המתמטיים.
כדוגמה לשיטתו זו הוציא את הספר “חותם
תוכנית” .ספר זה הכה גלים בחוגי הלומדים ,ורבים
מגדולי ישראל וחכמיו שלחו לו מכתבי הערכה
והוקרה .למרות זאת עורר הרב ריינס גם ביקורות
שליליות וחריפות לספרו מצד חוגים שחששו
מהכנסת שיטות מודרניות ובלתי מקובלות
בלימוד התלמוד ,וכך הפכו הרב ריינס ושיטתו
להיות מוקד של מחלוקת בעולם לומדי התלמוד.
בשיטת לימודו באה תעוזה חדשנית ,והיא
עתידה הייתה למצוא עצמה באפיקים נוספים
בה התעמק .אפיקים אלה העמידו אותו במרכזה
של סערות ציבוריות וויכוחים רעיוניים עם רבנים
שונים מקהילות שונות.
הרב ריינס התעסק רבות בשאלת דרכי הלימוד
והחינוך .הוא ידע כי צעירים יהודים רבים,
נושאים את עינם ללימודים כלליים ולהשכלה
במקצועות המדע השונים ,אשר לא נמצאו
במוסדות החינוך הקיימים; ישיבות ובתי מדרש
שבהם עסקו רק בלימודי קודש ,ובעיקר בתלמוד
תורה .מי שרצה לקנות השכלה כללית ומדעים,
חייב היה ללמוד בגימנסיה או באוניברסיטה,
אשר לא היו פתוחות בדרך-כלל בפני יהודים
בכלל ,ובפרט בפני יהודים שומרי תורה ומצוות,
אשר מקפידים בלבושם המסורתי .רבים מבין

אלו שהתענינו בהשכלה מסוג זה נטשו את דרך
התורה ,וניסו להידמות לגויים בכול .בעיני יהודים
רבים עולם היהדות נתפס כמסוגר ופרימיטיבי,
לעומת תנועת ההשכלה שסימלה את הקידמה.
בישיבות היו תלמידים שעסקו בסתר בלימודי
חול ,קראו ספרות ולמדו שפות שונות.
הרב ריינס ראה את הסכנה הטמונה בקרע
זה ,וחשב כיצד ניתן למנוע את המצב או לפחות
לצמצמו .הוא הגיע למסקנה ששורש הבעיה
טמון בכך שהצעירים שחושקים בהשכלה ובמדע,
נאלצים ל”רעות בשדות זרים” ,מפני שאינם יכולים
למצוא דברים אלה בביתם .מכיוון שהיה משוכנע,
שתורה ומדע משלימים זה את זה ועולים בקנה
אחד ,הדרך לתיקון המצב יימצא על ידי הכנסת
שינויים בסדרי החינוך שבישיבות ,דהיינו על ידי
הכנסת לימודי חול לתוכנית הלימודים .הרב טען
כי לימודי החול בישיבות יהיו על טהרת הקודש
ולא להפך .ברגע שהצעירים יקבלו את אשר הם
חפצים בגלוי בישיבה הם לא יחפשו זאת בסתר.
בשנת  1882בפטרבורג שברוסיה התאספו
גדולי הרבנים ומנהיגי הקהילות לדון בבעיית
היהודים .בהתכנסות זו העלה הרב ריינס את
הצעתו ,והיא להכניס לתוך תוכנית הלימודים
של בתי הישיבות גם לימוד שפת המדינה ויתר
המדעים הכלליים .אך הוא נתקל בהתנגדות
עזה מצד זקני הרבנים .הרב ריינס לא התייאש
והחליט להקים בכוחות עצמו ישיבה כזאת
שתשלב בתוכה לימודי קודש ולימודי חול.
באתו הזמן כיהן הרב ריינס ברבנות העיר
שווינציאני ,ושם ייסד את הישיבה הראשונה שבה
נלמדו גם לימודי חול .שם הישיבה היה “תורה
ומדע” .הייתה זו מהפכה גדולה ובעיני רבים הדבר
התקבל כחילול הקודש ,והיו אף כאלה שהתנכלו
לרב ריינס ולישיבתו ,עד שלבסוף נאלץ הרב
לסגור את הישיבה ,לאחר שהתקיימה ברציפות
במשך ארבע שנים.
לאחר סגירת הישיבה נדד הרב ריינס ,ולאחר
שקיבל הצעה מהקהילה היהודית במנצ’סטר
שבאנגליה התיישב שם לזמן קצר של שלושה
חודשים בלבד .למרות התנאים והשכר הגבוה
שהובטח לו ,לא מצא הרב ריינס בקהילה זו
מקום מתאים לפעילותו הרוחנית והחינוכית וחזר
לרוסיה .בשובו לרוסיה התקבל כרב של העיר
לידא ,שם ייסד מחדש את ישיבת “תורה ומדע”
בשנת .1905
גולת הכותרת של חדשנותו באה לידי ביטוי
בהתמסרותו לתנועה הציונית ובייסוד “המזרחי”-
תנועה ציונית דתית .בנוסף לתפקודו כרבה של
העיר וכראש הישיבה ,נטל הרב ריינס תפקידים
מרכזיים בתנועה הציונית ,כראש וכמנהיג הציונים
הדתיים שהתלכדו סביב דגל “המזרחי” .בכך
הפכה העיר לידא למרכז התנועה הציונות הדתית.
המשך אי”ה בשבוע הבא

"התשובה תופסת את החלק הגדול ביותר
בתורה ובחיים ,עליה בנויות כל התקוות.
הנני מוצא את עצמי חושב
ומדבר תמיד אודותיה" ...
(“מתוך ההקדמה לאורות התשובה“)

יעקב
קידום הפקות

בהופעת בכורה עולמית

שירים מהאלבום החדש ליבי במזרח לצד להיטיו הגדולים

בליווי מקהלת שירה חדשה
יום שני ,כ’ באלול ה’תש”ע ()30.8.10
בספורטק רחובות (סמוך לרחובות ההולנדית)
בחסות ראש העיר ,מר רחמים מלול

עיריית רחובות
המחלקה לתרבות תורנית

משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

קידום הפקות

הפקה וניהול מופע

שרון דניאל
הפקות

מנדי

ג’רופי
במיטב להיטיו

הפקה וייצוג אמנים

אפשרות לישיבה נפרדת לנשים וגברים במתחם
בלעדי ללקוחות
ישראכרט
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סיפורו של מקום

אל גפנו של יהודה

המעיין בספר בראשית מתרשם מהברכה
החקלאית שמקבל הבן יהודה מיעקב:
“אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו .כבס
ביין לבשו ובדם ענבים סותה .חכלילי עינים
מיין( “ ...בראשית מ”ט ,יא-יב) – פירוש הברכה
הוא כמובן הצלחה בענף הגפן והיין.
לכבוד הבציר אשר נמצא בימים אלו
בעיצומו נצא לסייר בעקבות הכרמים אשר
בנחלת יהודה ונתרשם מהתגשמות הברכה.
הברכה פותחת במילים “אסרי לגפן עירה”
וכוונתה שיהיו הגזעים עבים דיו על מנת שיוכלו
הפועלים לרתום אליהם את החמור .בהמשך
מתייחסת הברכה לעושר בכמויות היין שיגרום
ל”כיבס ביין לבושו” .המדרש כדרכו מעמיק
בברכת ענבי יהודה “חכלילי  -כל חך שטועמו
אומר :לי לי” (כתובות קי”א ב’).
לגפן שימושים רבים ומנוצלת היא לחלקיה.
השימוש העיקרי שנעשה בגפן מאז ומעולם
הוא הפקת היין .היין שימש כמשקה לאירועים
שמחות וטקסים עוד בימי קדם ,נוסך בבית
המקדש ומשמש עד ימינו לקידוש והבדלה.
חשיבותו של המשקה בתרבויות השונות
ותהליך הפקתו המורכב והארוך ,העלה את
ערכו של היין למשקה יקר ערך .לא פלא אם
כן שבעבר היו נוהגים לחסוך ביין ולמהול אותו
במים .מכאן נבע גם שם הפעולה -מזיגת יין.
מאפיין נוסף לחשיבותה של הגפן אנו
מוצאים בריבוי שמותיה ושמות חלקיה.
ברמות שדרת ההר המרכזי ,בשטח נחלת
יהודה ,קיימים תנאים טובים לגידול הגפן.
הצורך במנת קור בחורדף ובלילות הקיץ,
וחמימות בימי הקיץ ,מקבל מענה מצויין באזור
הר חברון .האזור שמתנשא לרום של 900-
 1000מ’ מעל פני הים חשוף מאוד לרוחות אך
גם מקבל את מנתו מהשמש הקופחת בקיץ.
את האדמות יש להכשיר קודם הנטיעה בעמל
ויזע ,אך המאמין ונוטע שכרו בצידו ,כדברי הנביא
“ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שרק” (ישעיהו ה’).
אזור הר חברון עשיר בכרמים גם בימינו.
הכרמים בחלקם שייכים לפלאחים ואלו
משמרים את מעשי אבותינו .הדבר ידוע לנו
מריבוי הגתות מתקופת המקרא שנמצאו
בהר חברון .ענבי האזור משובחים להפקת יין
בתפוקתם ,בגודלם ובהבשלתם ההדרגתית.
השבוע נצא לטייל בצפון הר חברון  ,מגבעת
הדגן שבישוב אפרת לאורך נחל הפירים:
מכביש  60נפנה לכניסה הצפונית של אפרת,
וניסע אל גבעת הדגן ,שם נחנה את רכבנו  .הכרמים,
הממלאים את השלוחות ומעטרים אותן ,ילוו אותנו
עם כניסתנו לאזור הר חברון .נרד דרומה עם השביל
המסומן בשחור המוביל לערוץ הנחל ,כשאמת מים
עתיקה מלווה אותנו ..בהליכתנו בערוץ נצעד בינות
הכרמים המכסים את המורדות -חלקם מודלים
וחלקם מורגלים .ההליכה נינוחה ופשוטה ומומלץ
לעצור ולקיים את הנבואה“ :וישב יהודה וישראל
לבטח איש תחת גפנו” (מלכים א’ ,ה’ ,ה’).
ישע שלנו
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גל ארליך
כפר עציון

לדעת את הארץ
חגיגת קורסים וסיורים
בשנת תשע״א לציבור הרחב
בהדרכת טובי המדריכים
ימי בית שני
בעקבות ימי בית שני הסוערים מראשית
התקופה הפרסית ועד למרד בר כוכבא
(באוטובוס).
מדריך :אריה רוטנברג.
יום בשבוע :רביעי ( 20סיורים וימי עיון)

ארץ יהודה עפ״י המקורות
סיורים בארץ יהודה לבני הגיל השלישי
הכוללת תצפיות וביקור באתרים והליכה
קלה (באוטובוס)
מדריך :אריה רוטנברג.
יום בשבוע :חמישי ( 6סיורים)

לטייל עם התנ״ך
קורס חורף בו נלך במסלולים ונבקר
באתרים מקראיים בעקבות נביאים
ומלכים (באוטובוס).
מדריך :אריה רוטנברג
יום בשבוע :יום שישי ( 6סיורים)
The Hills of Judea and
Samaria

A series of field trips in the
central mountain range, to
.major historical and scenic sites
מדריך :אריה רוטנברג.
יום בשבוע :חמישי ( 5סיורים)
הולך בתל
נכיר אתרים ארכיאולוגיים פחות מוכרים ,או
כאלה שנשתכחו ברבות השנים ,בירושלים
ובסביבותיה (ברכבים פרטיים).
מדריך :ד”ר דוד עמית.
יום בשבוע :שישי ( 6סיורים)
חדשות בעתיקות ברכבי שטח
סיורים ברכבי שטח באתרים ארכיאולוגים
עלומים בעומק השטח (ברכבי שטח).
מדריך :ד”ר דוד עמית .יום בשבוע :שישי ( 8סיורים)
חוג משוטטי עציון
חוג טיולים למיטיבי לכת בארץ יהודה (ברכבים
פרטיים)
מדריך :בנימין טרופר.
יום בשבוע :שישי ( 9סיורים)
חוג משוטטי השומרון
חוג טיולים למיטיבי לכת אל פינות נסתרות
ועלומות במרחבי ארץ השומרון (ברכבים פרטיים)
מדריך :דביר רביב
יום בשבוע :שישי ( 12סיורים)
חוג צפרות
נצא לבתי גידול שונים לעקוב אחר ציפורי
ארצנו וציפורים נודדות (ברכבים פרטיים).

מדריך :ערן בנקר
יום בשבוע :שישי ( 8סיורים)

הסיור לאור המקורות
נסייר ברחבי הארץ ,בהדרכת מיטב המדריכים,
בעקבות דמויות ואירועים בתולדות העם והארץ
(באוטובוס).
רכז :אריה רוטנברג.
יום בשבוע :שני ( 20סיורים)

חוג אלונים
חוג לחובבי בוטניקה ברחבי ארץ יהודה (ברכבים
פרטיים).
מדריך :ד”ר עוז גולן יום בשבוע :שישי ( 9סיורים)

חוג משפחות
חוג למשפחות הכולל מסלולים לא מוכרים
למשפחות (הדרכה משולבת לילדים ומבוגרים)
מדריך :גדי חיימוב
יום בשבוע :שישי ( 9סיורים)

חוג אופניים
אזור יהודה וגוש עציון מזמן מסלולים מיוחדים
(בשפלה ,בהר ובמדבר) ומגוונים לרוכבי אופניים
מדריך :גדי חיימוב
יום בשבוע :שישי ( 9סיורים)
מוכר כגמול השתלמות למורים
אם יש לכם יום פנוי במהלך השבוע  -בואו לטייל
עמנו ביום שכולו חוויה ארצישראלית
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אלפי אזרחים לאזור ההר ,הנחשב
הרבה יותר בטוח ,ובין היתר גם
לאפרת .המרכז הרפואי באפרת
בהנהלתו של ד”ר יצחק גליק
מספק ל  25,000אלף תושבי אפרת,
קרית-ארבע וגוש עציון שירותי
רנטגן ,אולטרא סאונד ,מעבדה
לבדיקות דם דחופות ושירותי קופת
חולים נוספים .בנוסף ,מהווה
המרכז תחנת מד”א אזורית,
ממוקמים בו מפקדת הביטחון
האזורית ,משרדי המשטרה ומקלט
ממוגן.

קצין רפואה ראשי באפרת

עשרות קצינים ממפקדת קצין רפואה
ראשי ,בראשות תא”ל ד”ר נחמן אש קצין
הרפואה הראשי ,סיירו השבוע במרכז
הרפואי באפרת כדי להיערך לשיתוף פעולה
עם המרכז הרפואי בשגרה ובשעת חירום.
המרכז הרפואי החדש נחנך לפני כחודש
ובו חדרי ניתוח ,אולטראסאונד ורנטגן והוא
מופעל ע”י רופאים ,מתנדבים מאפרת
ומסביבתה .הסיור נערך ביוזמת צה”ל
על רקע הערכות רשות החרום הלאומית
לתרחיש כי במקרה של התקפת טילים
מאסיבית וממושכת על גוש דן – יפונו עשרות

מבט לספר

ח

כתום המאבק

מש שנים לאחר המאבק נגד עקירת
ישובי גוש קטיף ,יוצא לאור ספר
המספק הצצה אל מאחורי הקלעים
של המאבק .הספר “כתום המאבק” ,של
העיתונאי אלישיב רייכנר מלווה את הגופים
שהובילו את המאבק ,וביניהם מועצת יש”ע,
לאורך השנה וחצי שלפני העקירה.
הספר שופך אור ,בין השאר ,על המהלכים
שהובילה מועצת יש”ע במישור הפוליטי,
בזירה התקשורתית ובמאבקי הרחוב .מסתבר
שלמרות התוצאה הסופית הקשה ,נרשמו
במהלך תקופת המאבק גם הישגים .הניצחון
המרשים במשאל מתפקדי הליכוד ,שביתת
השבת הארוכה מול הכנסת ,והצלחת הסרטים
הכתומים ,היו הישגים נקודתיים שגם אם לא
ניתן להתנחם בהם נוכח העקירה הקשה ,ניתן
לשאוב מהם תקווה למאבקים עתידיים.
אחת ממשימותיה של מועצת יש”ע בתקופת
המאבק הייתה לשמור על אחדות המחנה

הכתום .הספר ‘כתום המאבק’ מתאר בין
השאר גם את המאמצים הגדולים של אנשי
המועצה לתמרן בין כל גופי המאבק ולהביא
לכך שכולם יישרו קו עם ההחלטות והצעדים
שינקטו .הספר חושף לא מעט חילוקי דעות
שנתגלעו בין ראשי ההתיישבות ביהודה
ושומרון לוועד מתיישבי גוש קטיף ולגופים חוץ
פרלמנטאריים אחרים .לא תמיד התקבלה
התוכנית שהציעו אנשי מועצת יש”ע .לעתים,
כמו למשל במקרה של השרשרת הישראלית,
אומצה דווקא התוכנית של אנשי גוש קטיף.
בכל מקרה ,לאחר שהתקבלה ההחלטה על
הצעד הבא ,התגייסו כולם להצלחתו ונשמרה
אחדות המחנה.
עוד עולה מהספר החדש שגם באירועי כפר
מימון השנויים במחלוקת ,התקבלו ההחלטות
המכריעות על דעת קשת רחבה של רבנים
ואישי ציבור ,ועל בסיס מנגנון לקבלת החלטות
שנקבע עוד קודם לאירועים בתיאום עם הרב

אברהם שפירא זצ”ל.
אלישיב רייכנר תושב ירוחם ועיתונאי מקור
ראשון ,לא רק חוזר לאירועים ,אלא גם מנסה
לאפיין בספרו
את התפיסות
האידיאולוגיות השונות
של גופי המאבק,
להבין באמצעותן
את ההתרחשויות,
ולענות על שאלות
שטרם זכו לבירור.
הספר
‘כתום המאבק’
יצא לאור בהוצאת
‘ידיעות ספרים’
וניתן להשיגו
בחנויות הספרים
המובחרות.

המדביק המתמיד

בקיץ הקרוב
נדבקים למזגן? לא זזים מהבית? רוצים לעשות משהו עם החופש הזה?

בקיץ הקרוב

מדביקים
את הציבור הישראלי
ליהודה ושומרון
בימים הקרובים יחל מבצע הדבקת הסטיקר:

תחרות אישית בין מדביקי הסטיקר "יהודה ושומרון
הסיפור של כל יהודי" בכל רחבי הארץ שתתקיים עד
ר"ח אלול
מקום ראשון :חבילת ציוד טיולים  מקום שני :תיק
 AVADORמקום שלישי :ספרי המעיינות.
להצטרפות לתחרות:
אתר מועצת ישע www.myesha.org.il
או בטלפון 052-5665052

מדביקים את הסניף
חניכי תנועות הנוער ישתתפו בחלוקת והדבקת מדבקות
יהודה ושומרון – בכל חלקי הארץ
פרס הראשון לסניף עם כמות ההדבקות הגדולה ביותר
שולחן פינג-פונג מקצועי.
סניפים המעוניינים להצטרף ניתן לפנות052-5665052 :

יש שחר הפקות

ניתן להזמין סטיקרים היישר לבתיכם
 1באתר מועצת יש"עwww.myesha.org.il :
 2באמצעות המיילstikerim@gmail.com :
 3בסמס :שלחו את המילה "סטיקר" בצרוף שם וכתובת
למספר 052-5665052

רוצים לדעת עוד ,אתר יש"ע

www.myesha.org.il

שלי
ישראלציונות
עושים
w w w. m y i s r a e l . o r g . i l

זהירות זה מדבק!!!

תחרות ההדבקות הגדולה של יהודה ושומרון
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חדשותיש"ע

לראשונה בעולם:
קורס עריכה ציונית
בוויקיפדיה

קורס ייחודי וראשוני
נפתח השבוע על ידי
תנועת ‘ישראל שלי’
ומועצת יש”ע –
ציונית
“עריכה
בוויקיפדיה” .בסדנת
הראשונה
ההכשרה
שנערכה במלון ‘רמדה
בירושלים
רנסנס’
למדו למעלה ממאה
משתתפים על כללי
העריכה באינציקלופדיה
המקוונת ,כיצד לערוך
או להוסיף ערך ,איך נרשמים ,מהו “דף
משתמש” וכיצד הופכים להיות עורכי
ויקיפדיה – “ויקיפדים”.

כמעט כל אחד מאיתנו מחפש מידע או ניזון
ממידע באמצעות רשת האינטרנט – בגוגל או
באינציקלופדיה האינטרנטית ‘ויקיפדיה’ אשר
נערכת על ידי גולשים אחרים.
מדובר באנציקלופדיה לכל דבר שאנשי
המחנה הלאומי צריכים ומחויבים לתרום
אליה וליטול חלק במלאכה .ישנם ערכים
רבים שיש ליצור ולכתוב אודותם ,ובמקביל
ישנם ערכים בלתי מאוזנים שיש לתקן בהם
את המעוות.
מטרתו הקורס שנפתח השבוע הוא להעניק
כלים לאנשים בעלי גישה לאינטרנט ולמידע,
ולהופכם לעורכי מידע בויקיפדיה ,המכונים
“ויקיפדים”.
עריכה בויקיפדיה תורמת להשפעה על הלכי
הרוח בישראל ובעולם וקובעת את הידע
אותו יקרא הדור הבא .קבוצה משמעותית
של ויקיפדים חברי המחנה הלאומי ,שיתרמו
בכל תחומי האנציקלופדיה ויבנו לעצמם
מהימנות ,תוכל להשפיע על מדיניותה של
ויקיפדיה בקשר לנקודת המבט הנייטרלית
ובסופו של דבר גם על הכתוב באנציקלופדיה.
את הסדנה פתחו איילת שקד ,מראשי
‘ישראל שלי’ ונפתלי בנט ,מנכ”ל מועצת
יש”ע אשר דיברו על המיזם .לאחר מכן קיבלו
המשתתפים סקירה מקיפה על הויקיפדיה
על ידי אנשי מקצוע ועורכי ויקיפדיה ותיקים:
זהר דרוקמן – מומחה לרשתות חברתיות
ומפעיל מערכת בוויקיפדיה ,ועמיחי בנעט –
עורך בכיר בוויקיפדיה.
השניים העבירו סקירה כללית על פרויקט
הויקיפדיה ,הדרכה מעשית לעריכה
באינציקלופדיה האינטרנטית ,טיפים לכתיבה
ישע שלנו
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לעריכת וליצירת ערכים ,וכן קיימו שאלות
ותשובות עם המשתתפים .כמו כן חולקה
חוברת הדרכה מיוחדת שנכתבה לקראת
הקורס .במקום הוצגה תערוכת ויקיפדיה
לעיון קהל המשתתפים .האירוע זכה להד
ולהתעניינות תקשורתית נרחבת .משתתפי
הקורס יהיו חברים בקהילה מיוחדת
בויקיפדיה שתלמד את החברים בה על דרכי
העריכה ותתרום ידע וערכים לו ויקיפדיה.
בהצלחה!

למען
המאבק
לאחר
התלמידים :אושרה הצבת
כל המבנים למוסדות החינוך
ביהודה ושומרון.

לאחר מאבק ארוך ומעקב צמוד של מועצת
יש”ע יחד ראשי הרשויות ביהודה שומרון,
מנהלי מחלקות החינוך ,משרד החינוך
בראשות השר גדעון סער ,ועדת החינוך של
הכנסת בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב,
והשדולה למען ארץ ישראל בכנסת אישר
השבוע ראש הממשלה בדיון מיוחד את
הצבת כל כיתות הלימוד ביהודה ושומרון
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע”א.
יו”ר ועדת החינוך חבר הכנסת זבולון אורלב:
“אני שמח שהשכל הישר גבר ומברך על
פיתרון הסוגיה .לא יכולנו להשלים עם
מציאות שבה שבועיים לפני הראשון
לספטמבר לכחמש מאות תלמידים לא היה
היכן ללמוד”.
כבר חודשים ארוכים שקיים חשש ממחסור
בכיתות לימוד לנוכח צו הקפאת הבנייה.
על פי הקריטריונים שגיבש משרד החינוך
והועברו לאישור משרד הביטחון קיים היה
צורך בהצבת  153מבנים יבילים ככיתות לימוד
וגני ילדים ישובים השונים .לאחר ישיבות של
נציגי משרד החינוך בראשות השר גדעון
סער ושל ועדת החינוך בראשות חבר הכנסת
בס“ד

עמותת התיירות האזורית
קרית ארבע חברון

דרוש/ה

רכז/ת תיירות ותעסוקה
לקרית ארבע חברון
דרישות התפקיד:
• תואר אקדמי  -יתרון מתחום
מנהל עסקים ו/או ענף התיירות.
• ניסיון בתחום תיירות ,שיווק  -יתרון ברור.
• עברית שפת אם ואנגלית ברמה רהוטה,
יכולת ניסוח ברמה גבוהה.
• יכולת הוצאה לפועל של פרויקטים,
הופעה מכובדת ,יכולת עבודה מדוייקת.
• ניסיון עבודה עם גופים ציבוריים  -יתרון.
• עבודה במשרה מלאה ללא מגבלת שעות.
• תושב האזור.
• בעל רישיון נהיגה  -יתרון לבעל רכב.
קורות חיים בצרוף המלצות לשלוח
לפקס02-9963008 :
או למיילHALAPKA@NETVISION.NET.IL :
עד לתאריך :כ' באלול תש"ע )(30.08.2010

אורלב אישר משרד הביטחון הצבת 130
מבנים .עבור  23מבנים לא התקבל אישור
בשל בעיות משפטיות שונות ומשמעות הדבר
הייתה שכחמש מאות תלמידים לא יכולים היו
לפתוח את שנת הלימודים תשע”א.
בדיון חירום סוער שכינס ביום ראשון השבוע
יו”ר ועדת החינוך יחד עם חברי כנסת נציגי
מועצת יש”ע וראשי הרשויות עדכן עוזר שר
הביטחון איתן ברושי כי בשעות הצהריים
יתקיים דיון חירום מיוחד אצל ראש הממשלה
– בהשתתפות שר הביטחון ,שר המשפטים,
שר החינוך ,והפקידים הנוגעים בדבר על מנת
להביא להסדרת הסוגיה .בדיון האמור אושרו
הצבת כל  23המבנים היבילים ליישובים :אלון
מורה ,איתמר ,עמנואל ,אדם ,טלמון ,נריה,
עפרה ,עלי ,וביישוב היהודי בחברון.
במועצת יש”ע אמרו בתגובה“ :אנו מברכים
את ראש הממשלה שהוכיח שכשרוצים,
אפשר .הסוגיה מעולם לא היתה סוגיה
משפטית ,אלא פוליטית אשר כל שנדרש בה
היה החלטה של הדרג המדיני.
חבל שהיה צריך להגיע עד עכשיו ,כשבועיים
לפני פתיחת שנת הלימודים ,כדי להפסיק
לעשות פוליטיקה על גבם של ילדים” .יו”ר
ועדת החינוך זבולון אורלב אמר“ :אני שמח
שהשכל הישר גבר ,לא ייתכן ששבועיים לפני
הראשון לספטמבר לכחמש מאות תלמידים
לא היה היכן ללמוד”
ראשי שדולת ארץ ישראל חברי הכנסת זאב
אלקין ואריה אלדד הגיבו“ :אנו מברכים את
רה”מ על התערבותו האישית לפתרון הבעיה
ושמחים שהשכל הישר גבר על האטימות
והבירוקרטיה וכעת תלמידי יהודה ושומרון
יזכו ללמוד באותם תנאים להם זכאים שאר
תלמידי ישראל .שוב הוכח שבזכות פעילות
השדולה וראשי ההתיישבות ניתן להתגבר על
המכשולים השונים”.
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חוזרים לבית הספר

עם הקופונים של סופרפון
NOKIA 1202
MOTOROLA W220
סלקום  /אורנג’
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק
מחיר שוק

300

300

מחיר קופון

139

מחיר קופון

מחודש

199

חדש

NOKIA5130
מחיר שוק

NOKIA 6230i
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

מחיר קופון

מחיר קופון

900

599

600

חדש

299

מצלמה,
בלוטוס
כרטיס
זיכרון ,נגן

מחודש

NOKIA 5230
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

Sony Ericson w205
סלקום  /אורנג’
מחיר שוק

מחיר קופון

מחיר קופון

1,100

799

חדש

בסופר-פון קונים,
מוכרים ,משדרגים
ומתקנים את כל סוגי
המכשירים
לכל הרשתות
ללא התחייבות וללא
דמי מנוי.

סופרפון

700

549

חדש

כל הרוכ
ש מכשי
אוזניית בלו ר יקבל

ב& 99-

טוס

פתוח רצוף  19:00 - 9:00יום ו’ 13:00 - 9:00

רח’ ישעיהו  ,10ירושלים02-5000229 ,

