ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:02
תל אביב 16:17
16:06
חיפה
16:08
חברון
16:06
שכם
16:18
ב"ש

17:16
17:17
17:15
17:16
17:15
17:18

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 221כסלו תשע"א |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום במיצג במרכז המבקרים
החדש במהלך סיור במועצה האזורית בנימין

2
4
חלקת השדה
6
נכנעים או בונים
יש"עמדה

הרב דוד בורנשטיין  -חלק א'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

על הפרשה וישלח

יש " עמדה

הרב יהושע מרדכי שמידט  -ראש ישיבת ברכת התורה ורב היישוב שבי שומרון

אין עמדה ישראלית
שהובעה בצורה ברורה וחד
משמעית יותר :ההקפאה
היתה חד פעמית וזמנית.
אם אפילו עמדה זו תקרוס -
ישראל לא תוכל לשמור עוד
על אף אחת מעמדותיה.
הדרישה לחדש את הקפאת
הבניה היא מלכודת שאסור
לישראל להכנס לתוכה .זוהי
שעת מבחן לשרי הממשלה:
בונים או נכנעים.

י

אמונה וביטחון לדור הגאולה

עקב אבינו חוזר הביתה להוריו יצחק
ורבקה ,מלווה בהבטחה האלוקית
שנתנה לו בהתגלות בבית אל בפרשה
ּוׁש ַמ ְר ִּתיָך ְּבכֹל
הקודמת" .וְ ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי ִע ָּמְך ְ
ל-ה ֲא ָד ָמה ַהּזֹאתִּ :כי
רּ-ת ֵלְך ,וַ ֲה ִׁשב ִֹתיָך ֶא ָ
ֲא ֶׁש ֵ
ם-ע ִׂש ִיתי ֵאת ֲא ֶׁשר-
ֹלא ֶא ֱעזָ ְבָך ַעד ֲא ֶׁשר ִא ָ
ִּד ַּב ְר ִּתי ָלְך" (בראשית כח טו) .הקב"ה מבטיח לו
שישמור אותו מעשיו מלבן כדברי רש"י שם.
והנה בפרשתנו כאשר יעקב אבינו שומע
שעשיו בא לקראתו נאמר "וַ ּיִ ְׁש ַלח יַ ֲעקֹב
ל-ע ָׂשו ָא ִחיו ...וַ יְ ַצו א ָֹתם,
ַמ ְל ָא ִכים ְל ָפנָ יוֶ ,א ֵ
ֹאמרּוןַ ,לאדֹנִ י ְל ֵע ָׂשוּ :כֹה ָא ַמר,
ֵלאמֹרּ ,כֹה ת ְ
ד-ע ָּתה"
ם-ל ָבן ּגַ ְר ִּתי ,וָ ֵא ַחר ַע ָ
ַע ְב ְּדָך יַ ֲעקֹבִ ,ע ָ
(בראשית לב ,ד-ה) אמרו חז"ל במדרש רבה
פרשה ע"ה :א"ל הקב"ה אתה השפלת עצמך
וקראת לעשיו אדוני ח' פעמים חייך אני
מעמיד מבניך ח' מלאכים קודם לבניך" ,וכן
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מצינו במדרש תנחומא
"וישלח ...ורוח הקודש
אומרת ווי יעקב משלח אל עשיו" א"כ הקב"ה
הקפיד על יעקב אבינו.
אין ספק שפרשת התנהלות יעקב אבינו
לעשיו בקראו לו "אדני"" ,עבדך" ובנתינת
דורון "מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו",
התבטלות והתפרסות לגוי היא הדרך הנכונה,
כפי שמובא במדרש רבה פרשה ע"ח :רבינו
– רבי יהודה הנשיא – בשעה שהיה עולה
למלכות רומי – היה מסתכל בפרשה זו."...
אבל אנו שזכינו בזכות המחזיר שכינתו
לציון לבוא לארץ ישראל אחרי אלפיים
שנות גלות ,צריכים אנו להאחז בציוויו של
"וירשתם את הארץ וישבתם בה" כדבי קודשו
של הרמב"ן בספר המצוות.
אומנם אנו מוצאים שליעקב אבינו יש
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יינו מקומכם!
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תאטרון תאיר חוגג עשור בחנוכה ומגיע אליכם!
יום שלם של פעילויות ,סדנאות ומיטב ההצגות מכל הזמנים

חוגג עשור
*

והכל במחיר הצגה אחת

אוצר בלב ירושלים  üטופלה טוטוריטו  üסודו של הארי  üעל קצה הלשון  üהילד מעבר לים
עניין של זמן  üעולים לירושלים  üששטוס חנוכה  üחפש ת’מנורה  üקיר גרפיטי ועוד
ללקוחות ישראכרט :הנחה תמורת כוכבים .הנחות למורים ,ועדי עובדים ומנויי מקור ראשון
צפת
מודיעין
רחובות
פתח תקוה
נתניה
אריאל
ירושלים
היכל התרבות
היכל התרבות
חוויות שוויץ
היכל התרבות
היכל התרבות
היכל התרבות
ז’ראר בכר
ג’ |  16:30 | 30.11א’ |  10:00 | 05.12ב’ |  10:00 | 06.12ג’ |  10:00 | 07.12ד’ |  10:00 | 08.12ה’ |  10:00 | 09.12א’ | 16:30 | 12.12

*תוכנית שונה בכל עיר
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יש"עמדה

לעמוד במילתם נגד חידוש ההקפאה.
במכתב כתבו השניים לשרים" :עם שובו
של ראש הממשלה מביקורו בארה"ב ,יתכן
שתדרשו להכריע לגבי הקפאה נוספת
של הבניה ביהודה ושומרון ,בתמורה
להצעה של חבילת הטבות או הבטחות
אמריקאיות כאלה ואחרות .לאור העובדה
שהשרים תומכי השדולה מהווים רוב
בכל אחד מהפורומים שעשויים להידרש
לנושא (שביעייה ,קבינט או ממשלה) אנו
מבקשים להזכירכם כי:
שום חבילה ביטחונית לא תוכל להיות
שוות-ערך לנכס הביטחוני של גב ההר

נכנעים או בונים

למרות כל האזהרות ,למרות כל הנורות
האדומות ,למרות ניסיון העבר  -שוב
ישראל ניצבת בפני מכבש לחצים אימתני
אשר דורש ממנה לוותר על העמדות
והקווים האדומים שאותם הציגה
בחודשים האחרונים .המדרון החלקלק רק
הולך תלול יותר וחלק יותר .ככל שישראל
ויתרה היא הזמינה עוד לחץ .לחצים
נוספים הביאו לויתורים נוספים ש ...נכון.
הביאו להגברת הלחץ .צריך לעצור את
מעגל הקסמים הזה .מדינת ישראל
היא מדינה ריבונית ועצמאית .לא ייתכן
שנהפוך לכלי משחק של ממשל זר.
לא ייתכן שוושינגטון תחליט לתושבי
ישראל על עתיד ירושלים עיר בירתם,
בדיוק כפי שלא ייתכן שכנסת ישראל
תחליט על גורלו של הבית הלבן.
ראשי שדולת ארץ ישראל בכנסת,
יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין והפרופ'
ח"כ אריה אלדד שיגרו בימים האחרונים
מכתב לשרי הממשלה ובו דרשו מהם

ושל בקעת הירדן.
שום הבטחה אמריקאית לא תוכל
להיות יציבה יותר מהבטחתם-שלכם
לציבור בישראל ,להפסיק את ההקפאה
ולהתחיל בבניה.
עתידו של כל משא ומתן מותנה
ביכולתה של ישראל לעמוד בלחצים
בלתי הוגנים ,ועל כן התקפלות עכשיו
תשפיע באופן הרסני על עתיד המשא
ומתן כולו.
"אנו קוראים לכם" – סיכמו השנים –
"לעמוד איתן בשעת מבחן זו ,להתנגד
לכל הקפאה נוספת ,ולדרוש חידוש
הבניה כפי שהחליט הקבינט".
עם תחילת הדיונים על הארכת
ההקפאה בשביעיה הוציאה מועצת יש"ע
הודעה שתקפה בחריפות את כוונת ראש
הממשלה להביא לחידוש ההקפאה.
בהמשך השבוע עברו ראשי המתנחלים
במסדרונות הכנסת והחתימו שרים וחברי
כנסת על כנגד חידוש ההקפאה.

כל מה שחשוב
בלי לצאת מהיישוב°
בנוה שוהם¨ השכונה החדשה של בתי אמנה ביישוב עלי¨
תיהנו מבית דו≠משפחתי יוקרתי בן  ¥חדרים עם הכנה
ל≠  ¥נוספים¨ מגינה צמודה ומפיתוח פנים וחוץ עשירÆ
גני ילדים¨ בתי ספר¨ קופות חולים¨ מוקדי שופינג ובילויים¨
מרכזי תרבות וספורט¨ מכון כושר ובריכת שחיהÆ

זו לא עיר ≠ זו עלי °הצטרפו עכשיו ליישוב צעיר ומגוון
שיש בו הכל ÆבשבילכםÆ
∞ ±דקות

∞≥ דקות ∞ ¥דקות

ממכללת אריאל מירושלים
ישע שלנו 2

מגוש דן

הראל
גרופ שיווק נדלן
≥∞µ≤≠µ∂∂µππ

זוהי שעת אמת .האמריקאים כעת לא
דורשים רק הקפאה של בנייה חדשה אלא
גם את מה שהוחל להיבנות בתום עשרת
חודשי ההקפאה שהסתיימו בספטמבר.
מדובר ברעיון הזוי וחצוף במיוחד .זוגות
צעירים וקבלנים ישראלים אינם יו יו בידיה
של הילארי קלינטון.
אין עמדה ישראלית שהובעה בצורה
ברורה וחד משמעית יותר :ההקפאה
היתה חד פעמית וזמנית .אם אפילו
עמדה זו תקרוס  -ישראל לא תוכל
לשמור עוד על אף אחת מעמדותיה.
הדרישה לחדש את הקפאת הבניה היא
מלכודת שאסור לישראל להיכנס לתוכה.
לא לחינם האמריקאים לא מוכנים
בקלות להתחייב שזו תהיה הקפאה
אחרונה ולאחריה ישראל תוכל לשוב
למדיניות בנייה עצמאית .הם בונים על
כך שבמהלך חודשי ההקפאה הם יצליחו
לאלץ את ישראל לסגת לקווי  '67ולאחר
מכן ההקפאה תמשך מאליה .במשך
תקופת ההקפאה הנוספת ישראל
תוכנס לבית מטבחיים מדיני ובו תידרש
להסכים לגבולות הקרובים לגבולות 67
ולהתפשט מכל נכסיה להמשך המו״מ.
הלחץ רק ילך ויגבר ,ואחרי הסכמה
לגבולות  ,'67יגיעו תורם של חלוקת
ירושלים ושיבת הפליטים .צריך לעצור
עכשיו ומיד .אסור להמשיך ולהידרדר
במדרון ,ללא בלמים ,ללא מעצורים ,ללא
קווים אדומים .ללא מנהיגות העומדת
על שלה ,ללא שלטון אשר שומר על
הנכסים האסטרטגיים והחיוניים לעתידה
של מדינת ישראל ,ללא ממשלה שמילה
שלה היא מילה .גם כלפי בוחריה וגם
כלפי חוץ – למול אומות העולם .זוהי
שעת מבחן לשרי הממשלה :בונים או
נכנעים.

•

האמונה וביטחון לדור הגאולה –

המשך מעמוד השער

לקב"ה לרשת את הארץ ,ולמרות הסיבוכים
ומתוך הסיבוכים ההתגלה וכפי שאמר הרצי"ה
לרב חרל"פ זצ"ל במאמר הנ"ל "נפלאות מעשי
ד' מתגלים דרך כל מיני סיבוכים וגלגולים,
מסתמא צריך להיות כך כמו שמתוך המציאות
של עכשיו יתגלו נפלאות ד' ,ונחשבות ד' עצמּו
מס ֶּפר" בימינו אנו אמן כן יהי רצון.
ַ

על ניצחוננו ב"מלחמת ששת הימים" במאמר
שנקרא "לכו חזו מפעלות ד'" ,מביא שם הרב
התייחסות של הרב ברלין זצ"ל לדברים שאמר
ברל לוקר ראש הסוכנות ש"התבטא שצריך
לנהוג בפחד ורעדה כלפי גויים פחדו בציון ,לגבי
עניים ירושלים צריך לדבר בזהירות ועדינות
וכו' .אז הרב ברלין זצ"ל שהיה מנחה האסיפה
התפרץ בקול רעש גדול ...מי מתחשב בהם? אנו
נתחשב בהם?! לגבי ירושלים המקודשת מכל
ארץ ישראל?! אנו נתחשב בהם?! חס ושלום"
צריכים לזכור ולהפנים חזרנו הביתה לארץ
ישראל לבית שלנו עפ"י ציווי של הקב"ה
שברצותו נתן לנו ולכן אסור לנו לפחד ולחשוש
וליכנס לכל תכתיב ולחץ.
גם אם כרגע אין לנו פיתרון קסם ,אך אנו
צריכים לדבוק במטרתנו ,לקיים את חובתנו

חשש אמיתי כמובא בגמרא ברכות דף ד' ע"א
" שמא יגרום החטא" אם כן צריך לפחד .כאן
צריך לבוא ולומר אכן בדברים מסוימים צריך
לפחד ,כמסופר בגמרא במסכת ברכות דף
ס' ע"א שהיה תלמיד שהיה הולך אחרי רבי
ישמעאל ברבי יוסי בשוק ציון ,וראה שמפחד
א"ל חטאה את דכתיב ישעיה פרק ל"ג פס' י"ד
פחדו חטאים בציון א"ל הא כתיב משלי פר' כ"ח
פס' י"ד "אשרי אדם מפחד תמיד ההוא בדברי
תורה".
אם כן על האדם לחזור ולפשפש במעשיו
הפרטיים שמא לא למד תורה כמה שצריך,
או שמא עשה עבירה ועל כך צריך לחזור
בתשובה.
בדברים שנשא הרצי"ה זצ"ל בישיבת
מרכז הרב במסיבת הודיה בשנת ה'תשע"ז

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב דוד בורנשטיין  -חלק א'
משה מאירסדורף

"עכשיו הזמן המיוחד לעסוק במצווה זו של ישוב ארץ ישראל"

ה

רב דוד בורנשטיין היה האדמו"ר
השלישי של חסידות סוכצ'וב
וממנהיגי יהדות פולין קודם
השואה .יסד את רשת ישיבות "בית
אברהם" שפעלה בפולין עד השואה.
בתקופת השואה היה ממנהיגי הציבור
בגטו ורשה.
הרב בורנשטיין נולד בראש חודש אלול
תרל"ו ( ,)1876בנאשלסק .הוא היה בנו
הגדול של רבי שמואל בורנשטיין ,נכדו של
רבי אברהם בורנשטיין ונינו של רבי מנחם
מנדל מקוצק .בנעוריו למד אצל סבו והיה
קשור אליו באופן מיוחד .גם לאחר נישואיו
בגיל  17המשיך ללמוד ולהתגורר בבית
סבו.
ב 1906-החל לכהן כרב בעיירה
וישוגרוד ופתח שם ישיבה .במלחמת
העולם הראשונה עבר ללודז' .לאחר
המלחמה כיהן כרב בכמה עיירות .ב1926-
נפטר אביו ,ה"שם משמואל" והוא החל
לשמש כאדמו"ר .את מקומו קבע בעיר
לודז' .וברוב חדשי הקיץ שהה בעיירה
קאלאמנע השוכנת דרומית מערבית
ללודז' .הוא הקים את רשת הישיבות "בית
אברהם" על שם סבו ,וכן הוציא ירחון בשם
זהה במטרה להפיץ את שיטת הלימוד
המיוחדת של חסידות סוכטשוב .היה חבר
באגודת הרבנים בפולין .היה חבר מועצת
גדולי התורה של אגודת ישראל ,והשתתף
בכינוסי התנועה.
בשנת  1934נשא בפתיחה של הוועידה
אגודת ישראל בפולין בכ' טבת נאום נלהב
לחיזוק יישוב ארץ ישראל ,ואמר" :ברוכים
הבאים בשם ד' -ברוכים ההם שרצון ד'
הביאם הנה ורוחו הוא קיבצם ,כי רוחו
הוביל אותם לעבודת ד' למען חיזוק הדת
והתורה .ברכנוכם מבית ד' -בית ד' זהו ארץ
ישראל ,כי משם צווה ד' את הברכה חיים עד
עולם ,משם תבוא תחיית ישראל עד עולם
 עד ימות המשיח ועושה חסד למשיחולדוד ולזרעו עד העולם .כאן נתאספו כולם
לשם ד' ,כולם כאיש אחד בלב אחד למען
חיזוק הדת והתורה .למען בית ד' למען ארץ
ישראל .וזה מביא לידי הברכה האמיתית:
ברכנוכם מבית ד'!
השבוע יחול יום ההילולה של כ"ק
האדמו"ר זצקולל"ה שהיה קורא בכל
ימי חייו לעבודת ארץ ישראל ואמנם על
הועידה האחרונה בה השתתף ,הביע את
ישע שלנו 4

"כשאנו רואים
שהתשוקה לארצנו
הקדושה נתגדלה
ונתרבה והשאיפה
הכבירה מאנשים
חרדים דורשי ד' ודאגי
מצוותיו נתעוררה
וכל ישראל נכספים
עתה לעלות ארצה
הקדושה ,סימן הוא
שעכשיו הזמן המיוחד
לעסוק במצווה זו של
ישוב ארץ ישראל".
רצונו הטהור שכל אחד ואחד יעבוד בכל
כוחו למען יישוב הארץ.
וגם כ"ק זקני אדמו"ר זצוקלל"ה מורה
להלכה שמצוות ישוב ארץ ישראל נוהגת
בזמן הזה .היהודי הקדוש היה אומר' :הלא
כל אחד מישראל חייב לקיים כל המצוות
שבתורה רמ"ח מצווה עשה ,ושס"ה לא
תעשה ,אולם לכל אחד יש מצווה מיוחדת
עשה אחת ולא תעשה אחת הקבועות לו
ולמענן בא לעולם כמו שאיתא בגמרא אביך
במה זהיר טפי.
אולם כיצד אנו יודעים איזו היא מצווה
השייכת לאדם? והנה לאותה מצווה שיש
לו לאדם תשוקה בה הוא נכסף היא היא
מצוותו .היא שייכת לו וגם לא תעשה שיש
לו תשוקה חלילה צריך שמירה יתירה

הימנה שלא ייכשל ח"ו בה .וזהו מטרתו
בעולם הזה.
לפיכך כשאנו רואים שהתשוקה לארצנו
הקדושה נתגדלה ונתרבה והשאיפה
הכבירה מאנשים חרדים דורשי ד' ודאגי
מצוותיו נתעוררה וכל ישראל נכספים עתה
לעלות ארצה הקדושה ,סימן הוא שעכשיו
הזמן המיוחד לעסוק במצווה זו של ישוב
ארץ ישראל.
אך יסוד ואבן הפנה לישוב ארץ ישראל
היא שמירת התורה והמצווה .וגם לאחר
ארבעה לשונות של גאולה ,הוצאתי והצלתי
וגאלתי ולקחתי היה התנאי וידעתם כי אני
ד' אלוקיכם ואח"כ והבאתי כמבואר באורח
חיים כי אם פוגם שם חלילה במצוות הד'
יותר גרוע כמאמר הספרי :אינו דומה עבירה
לסורח בפלטרים של מלך וכו'.
ועכשיו שנקבצו כולם לשם המצווה
הגדולה למען חיזוק הדת והתורה לישוב
ארץ ישראל בעת שהציבור עושה למען
חיזוק הדת והתורה ליישוב א"י ,בעת
שהציבור עושה מצווה שייכת לכם הברכה.
ואגודתו על ארץ יסדה  -כשה"אגודה" תהיה
מבוססת על בנין הארץ ,בסיס חזק ונכון,
תצלח ,ורק אז שנבסס עבודתנו על עבודת
ארץ ישראל נבוא ליסוד קיים וכביר!".
בכנסייה הגדולה השלישית דיבר
בחריפות כנגד תוכנית החלוקה .הוא
עצמו ביקר פעמיים בארץ ,בשנים 1934
ו .1935-בביקורו הראשון אף רכש שטח
אדמה וקרא לחסידיו לנהוג כמוהו ולרכוש
קרקעות בארץ .לא פעם הביע את צערו על
כך שאינו יכול להתיישב בארץ כי חסידיו
אינם נותנים לו לעזוב .לימים ,כאשר הגיעו
ימי השואה אמר לתלמידו ,הרב יהושע
משה אהרונסון" :אני מהרהר ,הייתי בארץ
ישראל ודעתי הייתה להתיישב שם ,דווקא
באותו זמן שאפשר היה לשבת בגולה ,ובכל
זאת לא זכיתי אז לקבוע את דירתי בארצנו
הקדושה .עכשיו ,כאשר אין כל אפשרות
לשבת כאן ,כלום זכאי אני לעלות לארץ
ישראל".
לאדמו"ר היה גם יחס חיבה והערכה
לראי"ה קוק זצ"ל .כשנפטר הראי"ה
כתב באיגרת ניחומים למשפחה ,ש"אבד
הקברניט של הספינה שידע להלך ברוחו
כנגד כל אחד ואחד".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

"חסרון רוח הקודש הוא לא רק
חסרון שלימות ,אלא מום ומחלה,
והיא מכאבת במיוחד בארץ
ישראל מוכרחים לרפאתה".
(אורות הקודש ג' שנה)

מבט להתיישבות
חדש בקרית ארבע :בית ספר לצורפות

א

ם חשקה נפשכם ללמוד את
מלאכת הצרפות – שימו פעמיכם
לכיוון עיר האבות .לאחרונה
נפתח בקרית ארבע בית ספר מקצועי
לצורפות" :יודעי חן" .בית הספר מציע
הכשרה מקצועית שמורכבת משלושה
קורסים הפרוסים לאורך השנה שמונים
בסה"כ  300שעות לימוד .נושאי הלימוד
כוללים עיצוב תכשיטים וכן טכניקות
מסורתיות ומתקדמות.
ראש מועצת קרית ארבע מלאכי
לוינגר הגיע בשבוע שעבר לביקור
והתפעל מהתוצרים שהצליחו
ליצור התלמידים לאחר חודש
בלבד של לימודים .הוא הדגיש כי
בית הספר מהווה חלק מהתכנית
התיירותית של המועצה שרואה
במוצרי יודאיקה ערך חשוב
למיתוג האזור .מלאכי לוינגר הזכיר
כי מגיעים לקרית ארבע-חברון
מדי שנה כמיליון מבקרים ומוצרי
יודאיקה תוצרת המקום יכולים
להוות מנוף לתחום התיירות:
"בית הספר לצורפות מעודד

עשייה אומנותית בקרית ארבע ובאזור.
אנו במועצת קרית ארבע חברון רואים
חשיבות גדולה בשיווק מוצרי יודאיקה
כחלק מתכנית תיירותית רחבה לקידום
האזור בתחום זה .מלבד זאת בית הספר
מקדם את התעסוקה ביישוב ואנו מאחלים
לתלמידים בהצלחה".
התלמידים הציגו את הטכניקות שלמדו
בקורס ,את המכשירים ,ואף תוצרים שיצרו
בחודש הראשון ללימודיהם .מדובר ביוזמה

¨rj£ª¯²

של שלושה תושבים וותיקים בקרית
ארבע ,אורי ברוך צורף עם מוניטין בינלאומי,
מלכיאל שרבטוב ואורי קרזן היזמים.
אורי קרזן מספר" :הקמת הבית ספר
בא במגמה לייצר מקורות פרנסה חדשים
בקרית ארבע .אורי ברוך אשר מתעסק
במקצוע כבר  40שנה מכין את התלמידים
ומקנה להם את הידע הרחב מהניסיון
האישי שלו בתחום .כבר לאחר חודש,
ניתן לראות כי התלמידים התקדמו בצורה
משמעותית" .בנוסף לכך ,בית הספר מהווה
בסיס לתאגיד עתידי ליצור ולשיווק
תכשיטים ויודאיקה ,פרי ידם של
התלמידים .המטרה :לאפשר
לתלמידים להיכנס לתחום עם
ניסיון תמיכה וייעוץ מקצועי.
אורי מוסיף" :מאד קשה לעבור
את מחסומי הכניסה של עולם
התכשיטנות והצורפות .מעבר
לזה ,המכשירים והציוד יקרים וגם
חומרי הגלם -לרוב זהב וכסף .בית
הספר יאפשר לצורפים העתידים
להשתמש בציוד שלו ,יקבלו ייעוץ
והכוונה של אנשי מקצוע ובכך
יוכלו בזמן קצר יחסית לשווק את
המוצרים שלהם לקהל הרחב".

•
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סיפורו של מקום

"וַ ּיָ בֹא

ֲיַעקֹב ָׁשלֵ ם ִעיר ְׁשכֶ ם
ֲא ֶׁשר ְּב ֶארֶ ץ ּכְ נַ ַען
וַּיִחן
ְּבבֹאֹוִ ,מ ַּפ ַּדן ֲארָ ם; ַ
וַּיִקן
תּ-פנֵ י ָה ִעירֶ .
ֶא ְ
ת-חלְ ַקת ַה ָּשׂ ֶדה
ֶא ֶ
הׁ-שם ָא ֳהלֹו,
ֲא ֶׁשר נָ ָט ָ
י-חמֹורֲ ,א ִבי
ִמּיַד ְּבנֵ ֲ
ְׁשכֶ םְּ ,ב ֵמ ָאה ְק ִׂש ָיטה"
(בראשית לג' ,יח' -יט').

מבט מהר כביר אל עמק תרצה

ֶח ְל ַקת ַה ָּש ׂ ֶדה
י

עקב אבינו נאבק במלאך ה' במעבר
נחל יבוק המצוי בעבר הירדן המזרחי
אל מול הישוב חמדת .לאחר מכן
עובר יעקב בסוכות המזוהה 'בתל דיר-
עלא' ,במניפת הסחף של היבוק ,ומשם
עולה אל "שלם עיר שכם".
הדרך בה חוזר יעקב מחרן ,היא כנראה
אותה הדרך בה הלך סבו אברהם כשהגיע
לארץ בפעם הראשונה .גם אצל אברהם
נכתב "וַ ּיַ ֲעבֹר ַא ְב ָרם ָּב ָא ֶרץַ ,עד ְמקֹום
ְׁש ֶכםַ ,עד ֵאלֹון ֶ
מֹורה" (בראשית יב' ,ו') ,כלומר
המקום המיושב הראשון אליו מגיעים
אברהם ויעקב בארץ ישראל הוא שכם.
דרכם עברה כנראה לאורך השבר הסורי
 אפריקאי ,בצד המזרחי של הירדן עדאיזור היבוק ,ומשם עלו להר דרך עמק
תרצה ,מצפון להר כביר-אלון מורה .עמק
זה היווה בעבר דרך נוחה בין ההר לבקעה
בשל רוחבו ומתינותו .תחילתו של עמק זה
ב'ואדי אל -אברד' שראשיתו בשכם ,כך
שהמקום הראשון שפגשו השניים בבואם
מחרן הוא שכם.
ישנה מחלוקת על משמעות המילים
בפסוק" :שלם עיר שכם" .רש"י במקום
מביא את המדרש" :שלם בגופו -
שנתרפא מצרעתו ,שלם בממונו  -שלא
חסר כלום מאותו דורון (שנתן לעשיו),
ישע שלנו 6

שלם בתורתו  -שלא שכח מתורתו בבית
לבן" .ע"פ רש"י המילה "שלם" מתייחסת
למצבו של יעקב בבואו לשכם ,לאחר כל
התלאות שעבר בדרך .מוצע פירוש נוסף
הטוען כי 'שלם' הוא שם גיאוגרפי של
עיר בסביבות שכם ,בה עבר יעקב בדרכו
לשכם .ישנם חוקרים המזהים עיר זו עם
הכפר 'סאלם' במדרונות הר כביר סמוך
לשכם .כפר זה יושב על שרידים של ישוב
שומרוני מן המאה ה 8-לספירה הנקרא
'שלם רבתה' .זיהוי זה קשה כיוון שכפר
זה אינו יושב על-יד הדרך הנוחה המובילה
לשכם .בשביל לעבור דרך עיר זו היה צריך
יעקב לסטות מן הדרך הנוחה ,סטייה אשר
איננה הכרחית.
נראה כי ביקורו של יעקב בשכם הותיר
באזור רושם רב לדורות .מצפון למחנה
הפליטים 'בלטה' (מלשון 'בלוט' ,פריו
של האלון ,המזכיר את שם 'אלון מורה')
נמצאת באר הנקראת 'באר יעקב',
והמסורת מספרת כי באר זו נחפרה על-
ידי יעקב אבינו כשהגיע לשכם.
בשנת  1852מבקר בשכם החוקר
אדוארד רובינסון ,ומעלה שאלה לגבי
הצורך של יעקב לחפור באר .הרי איזור
זה של שכם ממוקם על קו פרשת
המים הארצית ומבורך במי גשמים ומי

מעיינות כגון :עינות עסכר ,עין
סירין וכו' .מדוע משקיע יעקב
אבינו אנרגיה לחפור באר ,ולא
משתמש במים הקיימים באזור?
ועונה רובינסון :כנראה שיעקב
אבינו למד מהניסיון הקודם של
סבו ואביו ,אברהם ויצחק ,אשר
רבו עם שכניהם על המים .יעקב
העדיף ללכת לשדה שקנה בשכם ולחפור
שם באר אשר תהיה מקור מים פרטי
שלו .כאשר מקור המים בשטחו ,אין איש
שיריב איתו .על פי השערתו של רובינסון,
הבאר הקרוייה 'באר יעקב' וצפון מחנה
הפליטים בלטה יושבים על השדה אשר
קנה יעקב בשכם!
נוסף על כך ,ציון קברו של יוסף כיום
בשכם מקובל ע"פ כל המסורות :היהודית,
הנוצרית ,המוסלמית והשומרונית ,ועל כך
אין עוררין .על קבורת יוסף נכתב ביהושע:
"ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל
ממצרים קבר בשכם בחלקת השדה
אשר קנה יעקב מאת בני חמור במאה
קשיטה( "...יהושע כד' ,לב').
על פי כל הנתונים הללו ,השטח שבין
קבר יוסף לבין מחנה הפליטים בלטה
ובאר יעקב שחפירתה מיוחסת ליעקב
אבינו  -שטח הנמתח לאורך  800מטרים -
הוא שטח המינימום של השדה אשר קנה
יעקב בשכם.
מדובר בזיהויה של רכישת הקרקע
השנייה בהיסטוריה היהודית ,אחרי מערת
המכפלה.
על העיר שכם ,על הכפר סאלם ועל מקום
'חלקת השדה' ניתן לצפות 'ממצפה יוסף'
על הר גריזים ,בסמוך לתל א -ראס.
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :הרב קוק זצ"ל.

שמות הילדים הזוכים :ברקוביץ דוד ,רעננה  שלומית לוי,
תל אביב  נעה ברלוביץ ,שוהם.
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חדשותיש"ע

השר סילבן
שלום בבנימין:
"לא להמשך
ההקפאה"

המשנה לראש
והשר
הממשלה
לפיתוח הנגב והגליל
השר סילבן שלום סייר
השבוע ביישובי המועצה
האזורית מטה בנימין
כשהוא מלווה על ידי
ראש המועצה אבי
רואה .השר שלום הבהיר
את עמדתו המתנגדת

המשרד לשיתוף פעולה אזורי יסייע למוקדים
הביטחוניים ביהודה ושומרון.
השר שלום ביקר גם בתחנת כיבוי והצלה
בנימין והבטיח כי משרדו הקצה תקציב מיוחד
לרכישת כבאית חדשה ומשוכללת לטובת
שיפור יכולת הסיוע לתושבי הסביבה בעת
הצורך.
לאחר מכן המשיך השר אל גבעת היובל
שבעלי ואמר כי "יש לעשות כל פעולה אפשרית
כדי למנוע את הרס בתיהם של גיבורי ישראל
רועי קליין ואלירז פרץ" .השר שלום הבטיח
לשוחח בנושא עם שר הביטחון ברק ואמר כי
הוא לא מאמין שיש ממשלה בישראל שיכולה
להרים יד על הבתים הללו.

העמידה האיתנה "הלא אם קטן אתה בלא
להישבר – ראש שבטי ישראל אתה".
בנוסף כתב הרב" :אתה זכית לייצג את עמנו
באחת התקופות הקשות בתהליך גאולתנו ולכן
שומה עליך לעמוד כצור מול כל אויבינו הזוממים
לפגוע בנו ואין לי כל ספק שאם תגלה נחישות,
רשעות הגויים תחלש והשם אלוקי מערכות
ישראל יעזור לך לצאת מכל הסבך הזה ותזכה
לקדש שם שמים בעולם כולו".

•

הרב דב ליאור לרה"מ:
"עמוד כצור מול כל אויבינו"

ביום א' הקרוב י"ד בכיסלו ()21.11
תתקיים שביתת אזהרה ברשויות
ביהודה ושומרון – במחאה על
הכוונה לדון בהארכת ההקפאה
ביישובי יש"ע .כמו כן ,בעת
ישיבת הממשלה תערך עצרת
מול משרד ראש הממשלה.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין מסר:
"מדובר בשביתת אזהרה שבאה
להמחיש את החומרה הגדולה שבה
אנו רואים את ההחלטה המסוכנת
שממשלת ישראל עלולה לקבל.
אנחנו בעיצומו של מאבק למנוע
את קבלתה .הדרישה לחדש
את הקפאת הבניה היא מלכודת
שאסור לישראל להכנס לתוכה .אם
אפילו עמדה זו תקרוס  -ישראל
לא תוכל לשמור עוד על אף אחת
מעמדותיה זוהי שעת מבחן לשרי
הממשלה :בונים או נכנעים".

תפילה לרפואת הרב חנן פורת
בקבר רחל

מוקיריו וידידיו של הרב חנן פורת התכנסו ביום
ראשון האחרון לתפילת מנחה ,אמירת תהלים
ותפילת ערבית בקבר רחל לרפואתו השלמה.
פורת ,בעבר חבר הנהלת מועצת יש"ע ,מראשי
גוש אמונים וחבר כנסת מטעם מפלגות הימין
השונות ,מתמודד מזה תקופה ארוכה עם מחלה
קשה ,בעקבותיה נאלץ לצמצם באורח ניכר את
פעילותו הציבורית .אנא הוסיפו בתפילותיכם
תפילה לרפואתו השלמה של הרב חנן בן
שלומית בתוך שאר חולי ישראל.
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באתר הרובע ההרודיאני שבסמטאות העיר העתיקה בירושלים
קמה לחיים ההצגה 'יודפת' .סיפור המרד ברומאים והפילוג בעם
יוצא מדפי ההיסטוריה ומעורר מחשבה על הדימיון לימינו אנו.

הרובע ההרודיאני בעיר העתיקה  -ירושלים
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במחאה נגד חידוש
ההקפאה :שביתת
אזהרה ברשויות ביו"ש

צילום :מירי צחי

להמשך ההקפאה" :המשך הקפאת הבנייה
פירושה גסיסה אטית של היישובים אשר
יזדקנו לאיטם וזהו תהליך שסופו ידוע
מראש" .עוד התייחס השר שלום לסוגיית
ירושלים" ,אמרתי בעבר ,ולצערי אנו עדים
לכך היום ,שההקפאה תעביר את הפוקוס
לירושלים .הבנייה בירושלים ללא מחלוקת-
הייתה ,הווה ותהייה .על הפלסטינים לנהוג
כפי שנהגו בעבר ולהמשיך במשא ומתן בלי
להתנות זאת בהמשך ההקפאה".
השר שלום סייר במוקד הביטחוני של
מועצת מטה בנימין ביישוב פסגות ושמע
סקירה על פעילות המוקדים הביטחוניים ביו"ש,
המעניקים סיוע ומצילים חיים של כל תושבי
הסביבה ,יהודים וערבים כאחד ללא הבדל
בין דם לדם .השר שמע ממפעילי המוקד על
סיוע שהם מעניקים גם בתוככי רמאללה על
פי מידת הצורך .השר התרשם מאוד ואמר כי

רב העיר קרית ארבע ,מבכירי הרבנים
בציונות הדתית פנה בראשית השבוע לראש
הממשלה בנימין נתניהו במכתב אישי הקורא
לו לעמוד איתן מול הלחצים האמריקנים
להמשך הקפאת הבנייה ביש"ע.
בעקבות הלחץ האמריקאי להקפאה נוספת
ביהודה ושומרון ,פנה השבוע הרב דב ליאור רב
העיר קרית ארבע וראש ישיבת ההסדר במקום
לרה"מ בנימין נתניהו בבקשה לא להיכנע
ללחצים.
הרב ליאור כתב לנתניהו" :בשעה קשה
זו למדינת ישראל שעומדת בלחצים קשים
מאומות העולם ובייחוד מהמעצמה המערבית
על ויתור זכותנו במולדתנו ההיסטורית ,הנני
מוצא לנכון לשלוח לך ברכת חזק ואמץ ממרומי
הרי יהודה ערש מלכות ישראל ,מקום מנוחתם
של אבותינו הקדושים ,מקום בו פעלו גדולי
ישראל בעבר".
בהמשך המכתב הרב הזכיר את אבות עם
ישראל ,החוסן הנפשי וכושר העמידה האיתנה
שלהם" :שתזכה לשאוב מתוך גדולתם של
האישים האלה את החוסן הנפשי וכושר
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