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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:00
תל אביב 16:15
16:04
חיפה
16:08
חברון
16:04
שכם
16:16
ב"ש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

17:15
17:15
17:13
17:16
17:13
17:17
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יש"עמדה
הרב דוד בורנשטיין חלק ב'

חיבת הארץ

המאבק נגד חידוש ההקפאה

חדשות יש"ע

יו"ר מועצת יש"ע בהפגנת המחאה נגד חידוש הקפאת הבנייה מול משרד רה"מ בירושלים

עוול ואיוולת

2
7
6

על הפרשה וישב
הרב ישעיה שטיינברגר ,ר”מ בישיבת הכותל ,רב שכונת
רמות שרת ודניה וראש כולל “זיו התורה” י-ם

גלות בתוך ארץ ישראל ודרכי גאולה

מ

מצורפת

מפת אתרי המכבים

קובלנו שהשם “יעקב” מסמל גלות,
(האחיזה בעקב עשו ,מקור השם,
אינה תפארת ,אלא בחינת “גלה
כבוד מישראל”); השם “ישראל” – שררה,
גאולה ועצמאות.
אין יעקב נוקט באסטרטגיה של פוליטיקאי
מהשורה כלפי לבן“ :אם רמאי הוא אחיו
אני ברמאות” (רש”י ,שם ,כט,יב) אלא בארץ
ניכר .על פי רוב נשללו מהיהודי בגלות
אופציות הישרדות בדרכים ממלכתיות.
יעקב איש האמת שבור ורצוץ נוכח הנסיבות
המחייבות אותו להתחכם וללכת בערמה.
לכן הוא עושה הכל להתחמק מהנבואה
שמתוקפה אמו מצוותהו ליטול הברכות
במרמה מעשו( .ר’ פרק כ”ז במיוחד פסוקים :ח’,
יב-יג .בהצדקת התנהגות יעקב בפרשת הבכורה

והברכות ראו מאמרי “ההגות בפרשה” על פרשת

ויצא ,הוצ .מכון ון ליר וספרי “ידיעות אחרונות”).
אף שפרשה זו מתרחשת בארץ ,יעקב אישית
טרם הגיע לגאולה שהרי משימות חייו –
השתלמות בתורה י”ד שנה ,הקמת בית
והעמדת השבטים עודן לפניו .אף המנחה
– הדורון שהוא נאלץ לשגר לעשו לחלות
פניו ,היא לזרא לו( .ר’ רש”י שם ,לב ,כב“ :ותעבור
המנחה על פניו :הוא שרוי בכעס שהיה צריך לכל

ֹאמר ֲה ִכי
זה) .השם יעקב הופך לשם גנאי“ .וַ ּי ֶ
ָק ָרא ְׁשמֹו יַ ֲעקֹב וַ ּיַ ְע ְק ֵבנִ י זֶ ה ַפ ֲע ַמיִ ם” (שם ,כז,
לו) ,מזדעק עשו “הקוזק העשוק” .לימים
גישה זו הופכת גם ל”מעשי אבות סימן”
של בניו בגלות .יהודים חפצי חיים נגזר
עליהם על כורחם להתהלך בצידי דרכים
של המדינות ה”מארחות” .נדחקים ע”י אדוני
>> המשך בעמוד 2

בואו להיות שותפים לנס!

www.paamonim.org 1-800-35-10-12
או בבנק הדואר ח-ן  3535656או ח-ן  27014סניף  732בנק מרכנתיל ()17
התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה לפי סעיף 46

שותפים לנס

פעמונים ארגון חסד (ע“ר)  58-039-270-2אורלוב  77פתח תקווה  49342טל 03-9127100 .פקסinfo@paamonim.org 03-9127101 .

סטודיומירקם@חזני

תרומתכם תתן לנו את הכוח לסייע לעוד משפחה לעלות על מסלול חיים נכון.

ימינו כקדם – גלות בתוך ארץ ישראל ודרכי גאולה

הארץ לפרנסות “סחטניות” ו”נצלניות” הם
היו נעלמים מהמפה אם לא היה מתעסקים
בהלוואות בריבית כשיילוק או גובים מסים
כיהודי זיס וכיו”ב.
אבל עם חזרתו לארץ ישראל – סבר יעקב
שיזכה סוף סוף לישב בשלווה( .ר’ רש”י הראשון
בפרשתנו) .למה אפוא שוב השימוש בשם
הגלותי .היה צריך להיכתב “וישב ישראל”?
אין זאת אלא שהגלות המשיכה גם בארץ
ישראל .יעקב ניצל מלבן ועשו אך קופצת
עליו צרת יוסף .דווקא בשבתו בנחלת אבותיו
הוא חווה כאן שנים של שברון לב ,מתאבל על
בנו האהוב ,ואפילו ירידה רוחנית בהסתלקות
הנבואה ממנו.
כן .תיתכן גלות גם בארץ ישראל!

המחלוקת בין השבטים ומסירת יוסף לידיים
זרות תוכיח.
הגאולה ממצב נורא זה לא באה עד
התגלות יוסף לאחיו .משיח בן יוסף ,ב”הספד
על ירושלים” של הרב קוק ,אינו רומז לאיש
פרטי גרידא (כהרצל שאותו הספיד הרב)
אלא לציונות כתהליך .כל הפרויקט של שיבת
ציון עלול חלילה לרדת לטמיון אם הוא נעדר
סממנים מודגשים של אמונה ולאום .משיח
בן יוסף מסמל את מלכות יוסף הפתוחה,
אולי יותר מדי ,לעולם הגדול ולגחמותיו
ומתחשבת בו .יוסף היא ישות משועבדת
לפרעה ,קיסר מעצמת העל של התקופה,
ומתנהלת ב”לבושים” זרים פאר אקסלנס.
מלכות יוסף צצה שוב בלבוש מלכות אפרים

ועשרת השבטים על אדמת ארץ ישראל .אך
גם אז אין לה קיום ,כי שוב מדובר בגלות על
אדמת אבות תוך שלילת מרכזיות ירושלים,
בית המקדש וערכי אמונה ותורה.
הגאולה טמונה בעליל בשילוב שיטת בית
דוד ,שהמוטו שלה” :עם לבדד ישכון ובגויים
לא יתחשב”.
רק אז יעקב הופך לישראל וישיבתו-
אחיזתו בארץ ישראל ,הופכת לחיים של
שלווה ונחת .בשורה זו שייכת לתחום העתיד.
יעקב אבינו לא זכה לעלות לארץ אלא במותו.
אך הוא לא מת ,הוא חי דרך קיומנו כשם
שדוד מלך ישראל חי וקיים .אולי הגיע
העתיד כבר? מן הסתם הדבר תלוי גם בנו -
באמונתנו ובהתנהלותנו נוכח העולם.

השומרון
בימים†ההם

בזמן†הזה

מבט†ממזרח†על†הר†גריזים†והר†עיבל

העפלה למבצר הסרטבה
מבצר חשמונאי†נישא†אשר
ממנו השיאו משואות בראשי
חודשים

יין¨†גבינות†ומים
טיול†משפחתי†בעיינות
וחוות†חקלאיות

מדרשת†שומרון

חלקת השדה

מדרשת†שומרון

חלקת†השדה

חלקת השדה

מדרשת†שומרון

מורדים ומתיוונים במבצר צרדה
עירו של יוסי בן יועזר¨†המנהיג הרוחני
של מרד החשמונאים

חלקת השדה

מדרשת†שומרון

חמישי¨†ב†ßטבת†≤¢††πÆ±חוצה†שומרון†ובנימין†¢טיול†איכותי†במזרח†השומרון†Æטיול†ראשון†בסדרת†טיולי†¢חוצה†שומרון†¢מעמק†בית†שאן†ועד†ירושלים†Æחלקת השדה

חלקת†השדה†מרכז†סיור†ולימוד†אלון†מורה†∂∞www.shechem.org/teva†∞≤≠ππ∑≥±
מדרשת†שומרון†שבי†שומרון†www.midshomron.org.il†∞π≠∏∏¥±≥µπ
‰ˆÚÂÓ
‡˙È¯ÂÊ
˘ÔÂ¯ÓÂ
˙˙Â¯ÈÈ
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˙ÈÓÏÂÚ·†˙ÈÂÈˆ‰†˙Â¯„˙Ò‰‰
˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï†‰·ÈËÁ‰

פרסום∫†מועצה†אזורית†שומרון

פנינו†אל†השמש†העולה
ממצפה†אלון†לאנדרטת
המערה.
דרגת†קושי†קלה≠בינונית.

עלייה†הסטורית למבצר
ארומה
המבצר החשמונאי הצפוני ביותר
בארץ Æטיול†משפחות ומיטיבי
לכת ,טיולי ג'יפים¨†הדלקת נרות
אל מול המבצר והרצאת ערב
מרתקת על התגליות החדשות
שנתגלו במבצר.

ארץ†עיינות†ותהומות
טיול†אופניים†משפחתי†אל
מעיינות†נחל†קנה

העפלה†להר†חצור
שיא†הגובה†בשומרוןÆ
בעקבות הקרב האחרון
של יהודה המכבי

צילומים∫†מוריה†קצובר¨†שרה†קורלק¨†משק†ריחן

שישי¨†כ¢ו†כסלו†≤≥Æ±

ראשון¨†כ¢ח†כסלו†≤µÆ±

שני¨†כ¢ט†כסלו†≤∂Æ±

שלישי¨†ל†ßכסלו†≤∑Æ±

רביעי¨†א†ßטבת†≤∏Æ±
סבסטיה†מתעוררת†לחיים
סיור†והדלקת†נרות†בעיר†הבירה
של†השומרון.

יהודה
ושומרון
כאן היה סיפור המכבים

לקחנו,
נכריה לקחנו,
ארץ נכריה
"לא ארץ
"לא
שלנו,
זרים ַַ
משלנו,
מ
ברכוש זרים
ולא ברכוש
ולא
נכבשה
אשר נכבשה
אבותינו אשר
נחלת אבותינו
אם נחלת
כי אם
כי
משפט,
בלא משפט,
העתים בלא
מן העתים
בעת מן
בעת
ידינו
לאל ידינו
היה לאל
וכאשר היה
וכאשר
לנו"
אותה לנו"
השיבונו אותה
השיבונו
החשמונאי(
)שמעון החשמונאי(
)שמעון

נרות
הדלקת נרות
הדלקת
המכבים
באתריהמכבים
באתרי

בהשתתפות ראשי מועצות ,מועצת יש“ע וחברי שדולת ארץ ישראל בכנסת
תאריך
פעילות
מיקום תיאור המיקום
נר ראשון ,יום רביעי ,כ“ד כסלו1/12 ,
נר ראשון ,יום רביעי ,כ“ד כסלו1/12 ,
נר שני ,יום חמישי ,כ“ה כסלו2/12 ,
נר חמישי ,יום ראשון ,כ“ח כסלו5/12 ,
נר שישי ,יום שני ,כ“ט כסלו6/12 ,
נר שביעי ,יום שלישי ,ל‘ כסלו7/12 ,
נר שמיני ,יום רביעי ,א‘ טבת8/12 ,

אלעזר
כרמי צור
בית אל
סרטבא
עטרת
בית חורון
שערי חולדה

קרב בית זכריה ,מות אלעזר
קרב בית צור  -לאחריו טוהר המקדש
הקרב הראשון והאחרון של יהודה
ארמון חשמונאי
הרי גופנה
כאן ניצח יהודה המכבי את סירון
למרגלות הר הבית

תצפית והדרכה על הקרב ,בהשתתפות יו“ר הכנסת ח“כ רובי ריבלין
תצפית והסבר על הקרב ותוצאותיו
הדרכה ותצפית על הרי גופנה
סיור בארמונות החשמונאים ביריחו
הסבר על קרבות יהודה המכבי
תצפית והסבר על הקרב ותוצאותיו
הסבר על טיהור בית המקדש על ידי החשמונאים

לפרטיםwww.myesha.org.il 02-6211999 :
ייתכנו שינויים ,נא לעקוב אחר הפרטים באתר מועצת יש“ע

מועצה מקומית בית אל

שדולת ארץ-ישראל בכנסת

שלושה בקורס מאמנים אחד!
מנות אחרונה
הזדקורס הקרוב!
ל

גם

אימון יהודי

COACHING

אימון אישי מלא!

קורס מקצועי להכשרת מאמנים באימון אישי (קואוצ’ינג)  -בהדרכת בני גל
נותרו מקומות אחרונים לקורסי תשע”א בירושלים
קבוצות נפרדות לגברים ונשים :לגברים  -ימי שלישי בערב ,לנשים  -ימי שני בבוקר

לפרטים ולקבלת טפסי רישום התקשרו www.bsdcoaching.co.il ,077-2156600
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יהודה ושומרון

עמק גבעון:

עמק מצפון לי
)בין הרי ירושל
בית אל(; כאן
יהודה המכבי

בית זכריה:

)היום ח'ירבת זכריה ליד הישוב אלעזר(
כאן מובס יהודה המכבי לראשונה,
6
ואלעזר נופל בקרב עם הפילים.

ירדן

4

הר הבית:

מקום המקדש.
יהודה המכבי מטהר
את המקדש ומחדש
את עבודת המקדש.
חג החנוכה.

בית צור:

5

יישוב יהודי מצפון לחברון
]היום כרמי צור[; מכאן
ברח צבאו של ליסיאס
בחזרה לסוריה.

הר
הבית

7

ים המלח

בית לחם

עמק איילון:

עמק המשתרע ממערב
להרי ירושלים; כאן הביס
יהודה המכבי את המחנה
הגדול של גורגיאס.

8

7

60

בית צור

אלעזר 6
בית זכריה
ודה
יה

הר חברון חברון
קרית ארבע
סוסיא

קריית גת
באר שבע

4

עמ
5
ירושלים גבע

אש

ישע שלנו
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אתרי ה

הגיע הזמן שנכיר

:

לירושלים
לים להרי
מנצח
את ניקנור.

הר בעל חצור:

הר גבוה ממזרח לבית אל;
כאן מובס יהודה המכבי
בפעם שנייה ,צבאו מושמד
 3והוא נופל בקרב.

4

רמת הגולן

מעלה לבונה:

מעלה תלול בין שכם
לבית אל; כאן ניצח
יהודה המכבי את
אפולוניוס ,נציב שומרון.

1

3

הר בעל

שכם
מעלה לבונה

1

 4חצור 2

מק

בית אל
מין
עון בני

כנרת

עמק
יזרעאל

 60מרון
שו

עפולה

אריאל
חיפה

כפר סבא

9

מעלה בית חורון

10

נתניה

עמק איילון מודיעין

תל אביב

רחובות

10
עיר בשפלת לוד;
עירם של מתתיהו
ובניו והמקום
שבו פרץ המרד.

יבנה

אשדוד
יבנה:

שקלון

2

הרי בית אל )הרי גופנה(:

מודיעין:

11

איור :מאיר כהנא בית ספר שדה עופרה ,יעוץ :ד“ר חגי בן ארצי

8

חדרה

רכס הרים גבוה ומבותר
מצפון לירושלים; לכאן
ברחו החשמונאים ממודיעין,
כאן הייתה המפקדה
הראשית של יהודה המכבי.

9

מעלה בית חורון:

מעלה תלול בין מודיעין
לירושלים; כאן ניצח יהודה
המכבי את סירון.

11

יישוב מעורב )יווני-יהודי(
ליד אשדוד; כאן מביסים
בניו של שמעון – יוחנן ויהודה –
את הצבא הסלבקי בפעם האחרונה.
חירות לממלכת יהודה!

המכבים

מינהלת ההסברה
www.myesha.org.il I info1@myesha.org.il

 166-161לפנה"ס
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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
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סדר הדלקת נרות חנוכה

ברכות ההדלקה:

ׁל ֲחנֻ ָּכה"
ֹותיו ו ְִצָוּנ ּו ְל ַה ְד ִליק נֵר ֶש
ׁנ ּו ְּב ִמ ְצ ָ
ׁר ִק ְּד ָש
ֲש
ֶך ָהעֹולָם א ֶ
" ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ
ֹותינ ּו ַּבָי ִּמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה"
ׂה נִ ִּסים ַל ֲאב ֵ
ׁע ָש
ֶך ָהעֹולָם ֶש ָ
" ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ

בלילה הראשון מוסיפים:

יענ ּו לַזְ ַמן ַה ֶּזה".
ׁה ֱחיָנ ּו ו ְִק ְי ָּמנ ּו ו ְִה ִּג ָ
ֶך ָהעֹולָםֶ ,ש ֶ
" ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמל ְ

הנרות הללו:

ֹותינ ּו ַּבָי ִּמים ָה ַהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּז ָה
ׂית ַל ֲאב ֵ
ׁע ִש
יקין ַעל ַה ִּנ ִּסים ו ְַעל ַה ְּתׁש ּועֹות ו ְַעל ַה ִּנ ְפ ָלאֹות ֶש ָ
"ה ֵּנרֹות ַה ָּלל ּו ֲאנ ְַחנ ּו ַמ ְד ִל ִ
ַ
ֹותם
ׁת ֵמׁש ָּב ֶהם ֶא ָּלא ִל ְרא ָ
ׁיםְ .וכָל ְׁשמֹנַת י ְֵמי ֲחֻּנ ָּכה ַה ֵּנרֹות ַה ָּלל ּו ק ֶֹדׁש ֵהם ו ְֵאין לָנ ּו ְרׁשוּת ְל ִה ְש ַּ
ֹוש
ַעל י ְֵדי ּכֲֹהנֶי ָך ַה ְּקד ִ
ֹותיךָ".
ׁמ ָך ַה ָּגדֹול ַעל נִ ֶּסי ָך ו ְַעל ְיׁשו ָּע ֶת ָך ו ְַעל נִ ְפ ְלא ָ
ִּב ְלבָדְּ ,כ ֵדי ְלהֹודֹות ו ְּל ַה ֵּלל ְל ִש ְ

מעוז צור:
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ׁב ַח
ָאה ְל ַש ֵּ
ָמעֹוז צוּר ְיׁשו ָּע ִתי ְל ָך נ ֶ
ַב ַח
ודה נְ ז ֵּ
ׁם ּתֹ ָ
ְש
ִּת ּכֹון ֵּבית ְּת ִפ ָּל ִתי ו ָ
ַב ַח
ְל ֵעת ָּת ִכין ַמ ְט ֵּב ַח ִמ ָּצר ַה ְמנ ֵּ
ׁיר ִמזְ מֹור ֲחנֻ ַּכת ַה ִּמזְ ֵּב ַח
ָאז ֶא ְגמֹר ְּב ִש

ֹומת ְּברֹוׁש ִּב ֵּקׁש ֲאג ִָגי ֶּבן ַה ְּמ ָד ָתא
ְּכרֹות ק ַ
ׁב ָתה
ֹוקׁש ְו ַג ֲאָותֹו נִ ְש ָּ
ָתה לֹו ְל ַפח ו ְּלמ ֵ
וְנִ ְהי ָ
ית
ׂאת ְואֹויֵב ְׁשמֹו ָמ ִח ָ
רֹאׁש י ְִמינִ י נִ ֵּש ָ
ית
רֹב ָּבנָיו ו ְִקנְ ָינָיו ַעל ָה ֵעץ ָּת ִל ָ

ׁי ְּבָיגֹון ּכֹ ִחי ָּכלָה
ׂב ָעה נ ְַפ ִש
ָרעֹות ָש ְ
ׁע ּבוּד ַמ ְלכוּת ֶע ְגלָה
ׁי ְּב ִש ְ
ַחַיּי ֵמ ְרר ּו ְבק ִֹש
ֹוציא ֶאת ַה ְּסֻג ָּלה
ו ְּבָידֹו ַה ְּגדֹולָה ה ִ
ֵחיל ַּפ ְרעֹה ְוכָל ז ְַרעֹו י ְָרד ּו ְּכ ֶא ֶבן ִּב ְמצ ּולָה

ׁמ ִּנים
ימי ַח ְש ַ
ְיוָנִ ים נִ ְק ְּבצ ּו ָעלַי ֲאזַי ִּב ֵ
ׁמנִ ים
ו ָּפ ְרצ ּו חֹומֹות ִמ ְג ָּדלַי ו ְִט ְּמא ּו ָּכל ַה ְּש ָ
ׁנים
ׁוש ִּ
ׂה נֵס ַל ּשֹ ַ
ֲש
ותר ַקנְ ַק ִּנים ַנע ָ
ו ִּמ ּנֹ ַ
ׁיר ו ְּרנָנִ ים
ְמי ְׁשמֹונָה ָק ְבע ּו ִש
ְּבנֵי ִבינָה י ֵ

ׁק ְט ִּתי
ׁם לֹא ָש ַ
יאנִ י ְוגַם ָש
ֱב ַ
ׁו ה ִ
ְּד ִביר ָק ְדשֹ
ׂ ו ְִה ְגלַנִ י ִּכי ז ִָרים ָע ַב ְד ִּתי
ו ָּבא נֹו ֵגש
ׁע ַב ְר ִּתי
ַעל ָמ ַס ְכ ִּתי ִּכ ְמ ַעט ֶש ָ
ְויֵין ר ַ
ׁע ִּתי
ֹוש ְ
ׁב ִעים נ ַ
ֻב ֶבל ְל ֵקץ ִש ְ
ֵקץ ָּב ֶבל זְ ר ָּ

ׁש ָך ו ְָקרֵב ֵקץ ַה ְיׁשו ָּעה
ֹוע ָק ְד ֶ
ׂוף זְ ר ַ
ֲחשֹ
ׁעה
ֻמה ָה ְר ָש ָ
ֲב ֶדי ָך ֵמא ָּ
נְ קֹם נִ ְק ַמת ע ָ
ָעה
ימי ָהר ָ
ׁעה ו ְֵאין ֵקץ ִל ֵ
ִּכי ָא ְרכָה ַה ָּש ָ
ׁב ָעה
ֹועים ִש ְ
ְּד ֵחה ַא ְדמֹון ְּב ֵצל ַצ ְלמֹון ָה ֵקם לָנ ּו ר ִ

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב דוד בורנשטיין

חלק ב'

משה מאירסדורף

ב

כתב חידה מתוך הגטו

 1939נכנסו הגרמנים ללודז’ ,וכעבור זמן קצר הגיעו גם לביתו של
האדמו”ר ,הרב דוד בורנשטיין ,היכו אותו וגזזו את זקנו .כאשר גברה
הסכנה לחייו ,הבריחו אותו חסידיו על ידי הלבשתו בבגדים אחרים
וציודו בניירות מזויפים .הוא הגיע בחשאי לוורשה ,שם עבד כפועל .בביתו בגטו
התקיימו התייעצויות ואסיפות שונות .הוא קיים שיעורים ומנייני תפילה בביתו
ועודד את תלמידיו להמשיך בעצמם את לימודי התורה .בין חסידיו היו רבי
אברהם ויינברג והרב אריה צבי פרומר מקוז’יגלוב ,ראשי ישיבת חכמי לובלין,
שהיו מראשי מלמדי התורה במחתרת בגטו ורשה .לפני ראש השנה תש”א
( )1940הוציא קול קורא מודפס שכלל דברי התחזקות והתעוררות לתשובה.
באחד ממכתביו תיאר הלל זיידמן “בכל פעם היה ביתו מלא מפה לפה ,באו
אנשים רבים ,ביניהם רבנים ועסקנים לשאול עצה ,לשמוע דברי התחזקות,
והוא זצ”ל עסק בתורה ועבודה ימים כלילות ,והיה מקור של התחזקות ,תחת
השפעתו הרוחנית עמדו הקיבוצים של לומדי התורה בגטו שראשיהם היו
חסידיו :הרב אברהמ’לי וינברג והרב אריה פרומר מקוזליגלוב ...וככה עסקו
בתורה כמה מאות בני ישיבות ‘שם משמואל’ ,שתי ישיבות כאלה התקיימו
בגליל נבלקי ,ואחת בגליל גז’יבוב” .באופן דומה תיאר עד אחר“ :לביתו הגיעו
אז רבים מגדולי התורה שטרם שולחו מן העיר ,ועמם סתם ‘עמך’ ,יהודים
שחיפשו מילת עידוד ונחמה פורתא”.
הרב אהרונסון סיפר שעוד בתחילת המלחמה נכנס אל האדמו”ר ,כדי שזה
יבהיר לו על שום מה מתרגשות הצרות על עם ישראל ,ותשובתו הייתה:
“מן הפרשה הראשונה שבתורה למדנו זאת ,הבל הצדיק וקין הרשע .והנה
הבל הצדיק ,דמו נשפך כמים ,בעוד קין הרוצח חי ומתהלך בעולם” .לדברי
הרב אהרונסון“ :האדמו”ר הוסיף דברים ,אך איני יכול להעלותם על הכתב.
ביציאתי מחדר קודשו  -ידעתי כי עליי להתכונן לגרוע מכל””
באדר תש”ב ( )1942נודע לרב אהרונסון שבינתיים ברח לעיר סאניק ,על מטרת
הנאצים להרוג את יהודי פולין ,והוא שלח מכתב לרבו והודיע לו על הגזירה.
במכתבו כתב בלשון רמז“ :הדודה אסתר מרחוב מגילה בית  7דירה  4באה” ,כאשר
כוונתו לפסוק הרביעי בפרק השביעי במגילת אסתר בו נאמר “כי נמכרנו אני ועמי
להשמיד להרוג ולאבד” .בחודש סיון הגיע מכתב התשובה ,אף הוא ברמיזה ,בו
ביקשו רבי דוד להתחזק ולנגן את יצירתו של הסבא יצירה  23קטע  ,4ברמזו בכך
לפסוק הרביעי במזמור כ”ג בתהילים“ :גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע ,כי
אתה עמדי” .ייתכן כי המידע הזה היה הסיבה לכך שרבי דוד בורנשטיין היה מן
המנהיגים הראשונים בוורשה שהתריעו מפני השילוחים הקרבים.
ניצול השואה ,יהודה אריה פיינגולד העיד כי “זמן מסוים לפני המשלוחים
היה הרבי מסוכטשוב הראשון שהזעיק את הציבוריות היהודית שגזרה רעה
מתרגשת ובאה על כלל ישראל .הוא ז”ל אמר ,שאת הגזרה יוציאו לפועל
אנשי ס.ס .מלובלין ,שעונדים לשרווליהם סרטים עם כתובת פערניכטונגס-
קאמאנדא (“פלוגת השמדה”) .אדם צ’ירניקוב פנה בעניין זה למושלים לייסט
ופישר ,לקומיסא הגטו אאורסוואלד ולראש הגסטפו בראנד ימ”ש .הם לא
ידעו מהגזרה החדשה אבל הרבי מסוכטשוב לא נח ,הזעיק אנשים ,דרש
להתכנס להתייעצויות .בביתו היו נערכים כינוסים בעניין המרד”...
בחג הסוכות האחרון לחייו של הרב דוד בורנשטיין ,בשנת תש”ג ,התאספו
לביתו יהודים ופליטים שהגיעו לגטו .אחד הנוכחים תיאר את החג במחיצתו
של הרבי“ :הוזמנתי לשולחנו של הרבי והשתתפתי בסעודה .לאיש אחר
נהפכתי באותו חג סוכות .באותם רגעים נגוזו ממוחי צוקות העיתים .עברתי
לעולם אחר ,מזוקק מהגשמיות .עדיין עולות באוזני נעימותיו בשוררו את
פסוקי ספר קהלת ,והוא מדגיש כל מילה ומתרגמה ליידיש .במשך החג השמיע
את תורותיו ואמרותיו החסידיות ,כאילו הוא שקוע בענייני שמיא בלבד”.
לאחר האקציה הגדולה הועבר האדמו”ר לדירת מסתור ,ונפטר בגטו בח’
בכסלו תש”ג כתוצאה משבץ לב .בלווייתו השתתפו כ 300-צועדים בדרך
מהגטו למקום עבודתם הסמוך לבית הקברות ,תחת עינם הפקוחה של הנאצים,
כשרק למניין יהודים התירו השומרים הנאצים להיכנס לבית הקברות לצורך
הקבורה ,בין המלווים היו אדמו”רים שעדיין חיו בגטו .הלווייתו הייתה אחת
הלוויות האחרונות ואולי האחרונה ממש שנערכו בבית העלמין ברחוב גנשה,
אבל כיון שלא הוקמה מצבה על קברו לא התאפשר לאתר את קברו לאחר
המלחמה .מצבה לזכרו נמצאת באוהל בו קבורים אביו וסבו בבית העלמין
בסוכוטשוב .בני משפחתו כולם ,למעט בן אחד ,נספו בשואה.

רבי דוד בורנשטיין ִהרבה לכתוב חידושי תורה ,אך רוב כתבי היד נשמדו בשואה,
ורק אחדים מהם שרדו והודפסו על ידי חסידיו בספר “חסדי דוד” .גם בהגדה של פסח
“שם משמואל” מופיעים רבים מדברי תורתו תחת השם “חסדי דוד” וכן בספר “נאות
הדש”א”(הדש”א ראשי תיבות של שמותיהם :הניך ,דוד ,שמואל ,אברהם) .שהודפס
על ידי אחיינו ,ר’ אהרן ישראל בורנשטיין ,וכולל גם מתורת סבו ,אביו ואחיו.
בס"ד

בואו ונעצור את הסיחרור
עמותת ”מקימי .השער לכלכלה נבונה“ ,הוקמה בכדי
לסייע למשפחות המצויות בסיחרור כלכלי .העמותה
מתנהלת בסיוע מתנדבים תוך שימת דגש על מתן יחס
אישי ומענה מיידי לכל דורש.
העמותה פועלת בשני מישורים :לטווח הקצר  -מתן
סיוע מיידי למשפחות המצויות במשבר כלכלי ולטווח
הארוך  -מתן הכוונה מקצועית לניהול נבון של כלכלת
משק הבית.
ישראל ליבמן ,העומד בראש עמותת ”מקימי“ עוסק
בהצלחה רבה מזה כעשור ,בעשיית חסד ובסיוע
למשפחות במסגרת עמותות וארגונים.
ליבמן מאמין כי בעזרת הכוונה נכונה ובניית תוכנית
אישית ניתן יהיה להוציא משפחות רבות ממעגל
המצוקה ולהעמידן על רגליהן.
תתקבלנה פניות הציבור בבקשה לסיוע
ולהכוונה כלכלית ,התנדבות ותרומות.

”בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן“

)משלי כ“ד ג‘(

בנק מרכנתיל דיסקונט מס' חשבון  18337סניף 661

ע"ר 580529303 :ת.ד 340 .בית אל
טל 02-6500030 :פקס15326500030 :
www.mekimi.org.il mekimi340@gmail.com
לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ“ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי“ד
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חדשותיש"ע

נאבקים נגד
חידוש ההקפאה

השתתפו
אלפים
השבוע
בראשית
בשביתת שבת ובהפגנת
מחאה מול משרד ראש
בירושלים.
הממשלה
ראשי הרשויות הקימו
חמ”ל קדמי עד לעצירת
כוונת ראש הממשלה
להקפאה נוספת ביישובי
יהודה ושומרון.

לאחר עבודה מאומצת
הפוליטי
במישור
הכנסת
ובמסדרונות
אשר הביאה להתנגדות
של רוב חברי סיעת הליכוד ליוזמת ראש
הממשלה להקפאה נוספת של בנייה ביהודה
ושומרון  -ירדה השבוע המחאה לשטח.
ביום ראשון קיימו הרשויות ביש”ע שביתת
אזהרה במחאה נגד הכוונות לחדש את
ההקפאה .לא התקיימה קבלת קהל ברשויות,
וכן לא ניתנו שירותים מוניציפאליים מלבד
שירותים חיוניים שפעלו במתכונת חירום.
מערכת החינוך הושבתה חלקית ,ותלמידים
רבים עלו יחד עם עובדי המועצות להפגנת
מחאה יחד עם ועדי המתיישבים ומועצת
יש”ע מול משרד ראש הממשלה בירושלים.
באירוע אותו הנחו במשותף ראש מועצת
קדומים חננאל דורני ויו”ר ועד מתיישבי בנימין
איציק שדמי השתתף שר התשתיות עוזי
לנדאו שהגיע למקום מתוך ישיבת הממשלה
וחיזק את המפגינים .בדבריו על הבמה
אמר שר התשתיות“ :מי שאומר שהוא דואג
לביטחונה של ישראל ובו בזמן מציע ודורש
לשוב לקווי שביתת הנשק של  ,1967אומר
בעצם לישראל לחזור לאותם קווים שאבא
אבן הגדיר אותם קווי אושוויץ .דרישה כזו
אינה מבינה את תנאי הביטחון של ישראל ויש
לדחות אותה”.
יו”ר מועצת יש”ע דני דיין הצהיר בנאומו:
“אנחנו לא זקוקים לשום מסמך הבנות.

יש לנו מסמך הבנות בן אלפי שנים בינינו
לבין הקדוש ברוך הוא ,מסמך הבנות עם
ההיסטוריה היהודית והוא מעיד על זכותנו על
ארץ ישראל .אסור להשעות את הבנייה בה
לא רק לתשעים יום ,אלא גם לא לתשעים
שניות” .הוא הוסיף כי “לא ניתן להפסיק את
המפעל הציוני תמורת חמקנים והתחמקויות”
והודיע על הקמת חמ”ל מיוחד מול משרד
ראש הממשלה שיוביל את המשך המאבק
נגד ההקפאה.
במהלך השבוע העתיקו ראשי מועצת
יש”ע ,ראשי הרשויות ,וועדי המתיישבים את
פעילותם לחמ”ל קדמי שהוקם מול משרד
רה”מ ובו עמדות חלוקת חומרי הסברה ודוכני
החתמה ,וקיימו שם דיונים והתייעצויות יחד
עם חברי כנסת ואישי ציבור שהגיעו להביע
תמיכה ובהם שני יושבי הראש של שדולת
ארץ ישראל בכנסת ,הח”כים זאב אלקין ואריה
אלדד .כמו כן התקיימה פעילות ברחבי הארץ
לחיזוק חברי הכנסת והשרים אשר חתמו על
המסמך ובו התנגדותם לחידוש ההקפאה
ביהודה ושומרון.

סגן נשיא ‘מכון לנדר’ האלוף
(מיל’) יעקב עמידרור:
“תיאורטית ,ישראל לא יכולה
להגן על עצמה בגבולות הקו
הירוק .זה מאבק על עצם קיומה
של מדינת ישראל”.
“מדינת ישראל לא יכולה להגן על עצמה
בגבולות הקו הירוק” ,כך אמר האלוף (מיל’)
יעקב עמידרור ,סגן נשיא מכון לנדר בהרצאה
שנשא במכון בערב לזכרה של עובדת המכון
איה אלמקייס-אלדר ז”ל.
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עמידרור הסביר כי מדינת ישראל היא מדינה
מאוד קטנה וגם השטח שלה בנוי רע“ ,זוהי
רצועה צרה וארוכה” .בדבריו על חשיבות
השטח אמר האלוף במיל עמידרור “ישראל
מצויה באסימטריות מאוד קריטית ביחס
לסביבה שלה גם בגלל הגודל וגם בגלל
השכנים .היא נשלטת בידי רכס שהוא יהודה
ושומרון”.
האלוף עמידרור הזהיר מפני הצפוי אם תקום
מדינה פלשתינית“ .אם תקום שם מדינה
פלשתינית ,היא תהיה בעלת שליטה בעין
וכל כלי נשק שמצריך קשר עין על שטחה
של ישראל .על זה נוספת צרה נוספת והיא
נעוצה בעובדה שרוב האוכלוסייה של ישראל
מרוכזת בין גדרה לחדרה”.
עמידרור ציין את חולשתה של ישראל בכל
הנוגע לפריסת האוכלוסייה והתשתית.
“פריסת השטח של ישראל מבחינת תשתית
ואסטרטגית נשלט מיהודה ושומרון .חייבים
לקחת את זה בחשבון”.
“שליטה בשטח מאפשרת לשלול מהצד
השני את היכולת להתאמן ולהתארגן
בנוחיות .שליטה בשטח מאפשרת לצבא
יכולת לפעול מבלי להיות כפוף לשיקולים
מדיניים .לדוגמא ,נניח שמגיעה ידיעת
מודיעין על מפעל מחרטות לייצור קסאם
בג’נין ועל מפעל נוסף בעזה .במקרה של
המפעל בג’נין מג”ד של צה”ל יכנס עם מספר
ג’יפים בלילה כדי שהמפעל ינוטרל עד
הבוקר .לעומת זאת טיפול במפעל בעזה
יחייב אישור קבינט וראש ממשלה שספק אם
יינתן בגלל ההשלכות המדיניות שנובעות
משליטת אחרים בשטח עזה”.
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
תמונת שער וחדשות :מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
חוה לבנון
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

חוויה ייחודית בנוף התאטרון

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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להזמנות03-6205185 :

פרטים באתר www.tair.org.il

משרד המדע התרבות והספורט
המחלקה לתיאטרון

חוגג עשור!
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פרטים בהמשך...

