ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש
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קדימה לעבודה
יש"עמדה

הרב אברהם אשכנזי  -חלק א'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה
במישור הפוליטי ,שני
הצדדים לעסקה הפוליטית
הרוויחו השבוע – בנימין נתניהו
ייצב את ממשלתו ופורשי
העבודה  -מקימי סיעת
'העצמאות'  -הצליחו להיצמד
חזק יותר לכיסאותיהם
בממשלה ולקבל ארבעה
תיקים לסיעה בת חמישה
חברים .ומה על ארץ ישראל?
האם הרוויחה או הפסידה
מהמהלך הפוליטי שעשו
השבוע ראש הממשלה
ופורשי מפלגת העבודה?
ימים יגידו.
»

ט"ו בשבט בהרי חברון

השקדיות בנחל קטלב

2
4
6

על הפרשה יתרו

הרב אהרון אייזנטל  -רב היישוב חיספין וחבר מליאת מועצת יש"ע

דו-שיח בסיני

ה

תורה היא תיאור המפגש של האנושות
עם הקדוש ברוך הוא .פסגתה
בהתכנסות למרגלות הר סיניּ' :פָ נִ ים
ְּבפָ נִ ים ִּד ֶּבר ה' ִע ָּמכֶ ם ָּב ָהר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש' (דברים ה,
ד) .היה זה הדו-שיח החשוב ביותר בהיסטוריה
האנושית .עצם קיומו גילה לעולם כולו שהבורא
מתעניין בברואיו ,ותוכנו ביׂשר שלא כל המעשים
שווים ,יש פעולות נחוצות ויש מעשים אסורים.
בעשרת הדברות הופיע ה' כמחוקק ,הקובע
מה הוא הגובה המוסרי אליו נדרש בן ישראל.
מכאן ואילך יימדדו כל הערכים על פי התורה
השמימית .לא האדם יהיה המחוקק ומקור
ערכי המוסר אלא התורה הכתובה והמסורה.
אמנם יתכן שפעמים רבות תהיה הסכמה לגבי
תוכנם של הערכים בין המאמין בהתגלות לבין
ההומניסט הכופר בה ,אך לעולם יעמוד ההבדל
בין גישות אלה החולקות ביניהן במקור הסמכות
המצווה והקובעת את הכללים המחייבים.
ָ

לאבדן
דוגמה
האבחנה שבין טוב לרע,
כשהיא נמסרת בידי אדם ,יספק אחד מגיבוריה
של המהפכה הרוסית ,היהודי ליאון טרוצקי.
הלה שלחם באכזריות באויבי הבולשביקים,
נהג לקחת בני ערובה ולהרוג אותם .כששאלוהו
כיצד איבד כל מידת מוסר ,הוא השיב שבטענות
מעין אלה יש לבוא רק לאדם שמאמין שיש
בשמים ספר שבו נקבע מה הוא טוב ומה הוא רע,
אולם לכופר בקיומו של ספר שמימי שכזה ,אין
טוב ורע מוחלטים .המותר והטוב נקבעים רק על
פי אמת מידה אחת והיא ,האם המעשה יקדם את
המהפכה ,כל היתר הוא רע.
לעומת תפישה זו ,ותוצאותיה המבישות,
קובעת התורה ַ'א ֶּתם ְר ִא ֶיתם ּכִ י ִמן ַהּשָׁ ַמיִ ם
ִּד ַּב ְר ִּתי ִע ָּמכֶ ם' (שמות כ ,יח) ,לא "תורת משה" כי אם
"תורה מן השמים" ,שהאמונה בה נחשבת כאחד
מעיקרי היהדות .ההתגלות הנסית ושמיעת קול
» המשך בעמוד 3

עמוד 2

הלימודי� ומו�דות
יריד ל
ההשכלה הגבוהה

איר אורב� יבוא! ואת�?
י
חפשו אותנו בפיי�בוק

3.2.11

בנייני האומה בירושלי�
מופע �יו� :יאיר אורב�

*

בח�ות

* כרטי�י� בכני�ה ליריד מ�פר הכרטי�י� מוגבל

פרסום והפקה∫

בוחרי� עתיד!

יו� חמישי כ"ט בשבט

יש"עמדה

קדימה לעבודה ביישוב הארץ

שר הביטחון אהוד ברק נשאר
בתפקידו אף כי הוא מייצג עתה
סיעה קטנה .ברק בקדנציה הנוכחית
מצר בצורה חמורה ,לעתים קנטרנית
ומרושעת את צעדיה של ההתישבות
היהודית ביהודה ושומרון .על אף זאת,
יש לקוות שעתה ,כשהגורמים בתוך
מפלגתו לשעבר הממוקמים שמאלה
אף ממנו ,ושהיה צריך להוכיח להם כל
יום מחדש שהוא מתנכל להתישבות
– כשהם חדלו להוות גורם משפיע –
תשתנה גם המדיניות.
סיעתו החדשה של ברק,
'העצמאות' ,הודיעה כי בכוונתה
להיות סיעה "מרכזית ,ציונית
ודמוקרטית"  -הודעה מבורכת
 משום שבמצב הנוכחי ,כשרובמובהק ומרכזי בעם ישראל רואה
ביהודה
ההתיישבות
בפיתוח
ושומרון ערך ציוני ממעלה ראשונה,
מן הראוי כי חבריה החדשים-ישנים

של הממשלה יכבדו סוף כל סוף את
ערכי הדמוקרטיה ולא יפריעו לבוני
הארץ לפעול את פעולתם הציונית,
הישראלית.
הגיעה העת שממשלת בנימין
נתניהו תפרסם סוף סוף מכרז ראשון
(ראשון!) לבניה בערי יהודה ושומרון,
שתקדם תיכנונן של שכונות חדשות,
שתאשר בנייתם של בתים יהודים,
או במילים אחרות :שתמלא אחר
החלטתה שלה עצמה מנובמבר
 2009על-פיה לאחר ההקפאה היא
תחזור לבנות כמו קודמותיה .לעת
עתה ,זה לא קרה .לעת עתה זה
רחוק מאד ממימוש.
גם על ראש הממשלה נתניהו
ללמוד את הלקח שלו מקריסתה
של מפלגת העבודה .מדינת
ישראל זקוקה כעת למנהיג שמבין
את משמעות מפלתו הרעיונית
של מה שמכונה 'מחנה השלום' –

כוכב השחר

•

הישוב∫
דתי קהילתי

הקהילה∫
∞∞≥ משפחות
™צמוד למדד תשומות הבניה ∞±≤Ø±

¥

בתים
נשארו שלב ב‘
ב
אחרונים הרשמה
הה
החל שלב ג‘
ל

אותו מחנה שראה בהשגת הסכם,
שערורייתי ככל שיהיה ,כמעט דת,
ערך עליון וקודם להרבה ערכים
בסיסיים כמו יציבות פנים מדינתית,
כלכלה משגשגת וביטחון של ממש.
ההחלטה השגויה על הקפאת
הבניה ,עצירת המכרזים הנוכחית
והאכיפה האי שוויונית כלפי
המתיישבים – כל אלו ועוד צריכים
להיות מנת חלקו של העבר ומעתה
על נתניהו לשלוט ביד רמה ובוטחת
בשריו ,ולקדם באמצעות משרדיהם
השונים את ערכי הציונות כפי שהם
באים לידי ביטוי בין היתר גם בחוקת
מפלגתו ,הליכוד.
עכשיו ,כאשר גם קדימה וגם
העבודה חובשות את ספסלי
האופוזיציה ,דווקא עכשיו הגיע הזמן
לקרוא" :ממשלת נתניהו ,קדימה
לעבודה!" ,לעבודת בניין הארץ,
יישובה ואיכלוסה ביהודים רבים.

המיקום∫
על כביש אלון
 ≤µדקות מירושלים

הבית∫
 ¥חדרים ∞ ±±מ“ר

המחיר∫

∞∞∞¨∑∑±

™

ש“ח

משווק∫

אמיר
≤≤≥∏∞µ¥≠≤∞¥
מרכז מידע אמנה∫
∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
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המשך מעמוד השער

ה' המדבר עם משה ,כאמור ִ'הּנֵ ה ָאנֹכִ י ָּבא ֵא ֶליָך
ְּב ַעב ֶה ָענָ ן ַּב ֲעבּור יִ ְׁש ַמע ָה ָעם ְּב ַד ְּב ִרי ִע ָּמְך' (שם יט ,ט),
יצרה מציאות שאין לערוק ממנה .קבלת המצוות
במעמד הר סיני מחייבת מאז כל בן ישראל עד
עולם ,שהרי זו הייתה מטרת ההתגלות' :וְ גַ ם ְּבָך
עֹולם' .התורה ומצוותיה הן נצחיות.
יַ ֲא ִמינּו ְל ָ
נדמה אם כן שההתגלות בסיני הפקיעה את
אמת המידה המוסרית מידי הרגש האנושי ותלתה
אותה רק בציווי השמימי .יתרה מזו ,רש"ר הירש
סבור היה ש"תורת ה' נמצאה מלכתחילה במצב
של ניגוד לעם ,שבקירבו הייתה אמורה לבוא
ראשונה .ראשית כוחה של תורה אמורה הייתה
לעמוד במבחן חייו של עם שניצב כנגדה כ"עם
קשה עורף" .התנגדות זו של העם היא ההוכחה
המהימנה ביותר למקורה האלוהי של התורה
הזאת" (בפירושו לתורה שמות יט ,י) .מסתבר

שתפיסתו של רשר"ה מסתמכת על הצורך
ב"כפיית הר כגיגית" (שבת פח ,א).
אולם הראי"ה קוק סבור ,בעקבות המהר"ל,
שהתורה אינה כפויה עלינו וכי קיימת התאמה
בין התורה שניתנה לנו בסיני לבין נשמתם של
ישראל .התאמה זו איננה קיימת באומות אחרות,
וזו פישרה של האגדה שהקב"ה חיזר עם התורה
בין האומות ,אך הם לא רצו לקבלה .ההיסטוריה
הוכיחה שהכפייה הנוצרית של חלקי מוסר יהודי
על האומות עובדות אלילים ,גרמה לתגובות
דחייה קשות ,שהתבטאו באנטישמיות קשה

היסטוריים אדירים ,יצרו בקיע אצל חלקים
נרחבים בעמנו בין התורה לרגשותיהם הטבעיים.
משימה גדולה מונחת לפתחנו ,לסגור את השסע.
תחיית עם ישראל בארצו ,כך לימד הראי"ה,
תביא בסופו של דבר לשיבת העם כולו אל ה'
ואל טובו.

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :מירי צחי
פרסום מודעות:

("אורות" עמוד פח).

ההתאמה הבסיסית בין נשמת ישראל לתורת
ה' ,שהתגלמה בקריאת כל העםּ' :כֹל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה'
נַ ֲע ֶׂשה' (שמות יט ,ח) ,אינה ערובה מספקת להליכה
בדרכי ה' .השפעתן של תרבויות זרות ותהליכים

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

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מי שעובר מתקדם
עוברים לאינטרנט רימון ומתקדמים לטכנולוגיה
החדשנית ביותר ,לחיים ערכיים יותר ,לתרבות
נקייה יותר ,לשמירה על מה שחשוב לנו בחיים.

בכל מקום אנחנו שומרים על הילדים שלנו,
דואגים שילמדו במוסדות הטובים ביותר,
שיתחברו לחברים הטובים ביותר ,שילכו
לתנועות נוער מצויינות ,עושים הכל בשביל
שיהיה להם טוב! בחיים האמיתיים אנחנו
שומרים על הילדים ,אז למה לא באינטרנט?

תקדם לרימון
תתקדם ...ת
*בכפוך לתנאי המבצע

חסר תקדים!
מבצע

 5מגה 39

מהירות
או מהירות 2.5

₪

ב ₪ 35-בלבד
מגה

מכירות עסקי073-2317070 :
 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אברהם אשכנזי  -חלק א'
"טוב הוא צווה
ויעמוד על שני
הצעירים ,ללקט
באמרים ,מפי
סופרים ומפי
ספרים ,מידי
דתליא במנהגא
מיוסדים על אדני
פז ממלכי ארץ
ורוזנים האיתנים
מוסדי הארץ...
טוב ארוכת ירק
ואהבה ,זאת נשיב
על הארץ הטובה,
הלא לאלוקים
הפתרונים ועוד
בשחק נאמן כי
לא היה לנו שעת
הכושר לקרבה אל
המלאכה מעשי
ידי אומן באספכם
את תבואת
הארץ ,אך אם יום
או יומיים פרט
למזומן ,באיזהו
מקומן ,דחקנו את
עצמינו בעת מן
העיתים לעיתים
מזומנים לקים
גזירת
אדוני הארץ"
ישע שלנו 4

ה

משה מאירסדורף

רב אברהם אשכנזי היה רב ראשי
של כל יהודי ארץ ישראל בתקופת
האימפריה העות'מאנית ,הראשון
לציון וחכם באשי.
הרב אשכנזי נולד בשנת תקע"א ()1811
בלאריסה שביוון לאביו רבי יעקב (שעסק
במלאכת חייטות) ולאימו מרת שרה בת רבי
יצחק למשפחת פרחי .כשהבחין אביו כי בנו
נועד לגדולות ,כי כשרונותיו היו כבר בקטנותו
להפליא ,ולא היה בעיר זו גדולי תורה מובהקים
שיוכלו ללמד את בנו תורה כפי גודל כשרונותיו
יצא מעירו ועלה לירושלים כשבנו בן תשע
בלבד.

שנתיים לאחר מכן ,כאשר הורע מצבם של בני
ירושלים וחכמיה ,נתנו עיניהם של חכמי ירושלים
ובראשם הראשון לציון הרב אג"ן (חיים אברהם
גאגין) ברב אשכנזי ,לשלחו לאחינו בגולה בעיר
מרוקו ואלג'יר ותוניסיה לתנות את צערם וצרתם
של תלמידי חכמים וגודל דחקם ועוניים של
תושבי ירושלים .בשובו משליחות זו הטיל עליו
הראשון לציון את הדפסתו של הספר 'קדושת יום
טוב' של מרן המהרי"ט אגאזי .ספר זה היה בבית
גנזיו של הרב אג"ן ובשנת תר"ח הודפס הספר
לשמחת לב כל לומדי התורה .הרב אשכנזי ערך
את מפתחות הספר והוסיף שם הערותיו והארותיו
וציונים לדברי הפוסקים שדנו בדברים בהם

"רבם של יהודי

ארץ ישראל"
בבואו לירושלים חפש מקום מעולה שיוכל
ללמוד שם בנו ,והכניסו לישיבתו של רבי שמואל
יהודה ארואץ ,שהיה מכונה בשם רבי מירקאדו,
שהיה אז מגדולי מרביצי התורה בירושלים .אביו
שפרנסתו הייתה דחוקה קימץ מפיתו והפריש
מחצית מהשתכרותו להחזקת בנו בישיבה זו.
בישיבה גדל הרב אשכנזי והשקיע את כל
מרצו וכוחו ובהתאם לכישרונותיו המעולים
וזכרונו המופלא נהיה עד מהרה לבקי מופלג
בספרי הפוסקים הראשונים וביחוד בתשובות
הרשב"א וחידושי הרמ"א ושיטה מקובצת
לרבינו בצלאל אשכנזי שהיה בקי בהם בעל פה
ממש כפי שרואים זאת בבירור בחיבוריו.
כבר בצעירותו הכירו רבני ירושלים בגדולת
רבינו ובהגיעו לגיל שלושים הזמינו הראשון ציון,
רבי אברהם חיים גאגין מיד עם היבחרו לכהונה
זו בשנת תר"ב לערוך וללקט ספר שיכלול את
כל מנהגי ירושלים וההסכמות לתקנות ירושלים
המצויים בספרי הפוסקים ,ביחד עם הרב יעקב
קאפילוטו שהיה גדול ממנו בהרבה שנים ובשנה
זו ( )1842יצא הספר לאור .בסיום עבודתם
כותבים הרב אשכנזי והרב קאפילוטו בהקדמה
על גודל המשימה והאחריות בילקוט תקנות
ומנהגי ירושלים" :טוב הוא צווה ויעמוד על
שני הצעירים ,ללקט באמרים ,מפי סופרים ומפי
ספרים ,מידי דתליא במנהגא מיוסדים על אדני פז
ממלכי ארץ ורוזנים האיתנים מוסדי הארץ ...טוב
ארוכת ירק ואהבה ,זאת נשיב על הארץ הטובה,
הלא לאלוקים הפתרונים ועוד בשחק נאמן כי לא
היה לנו שעת הכושר לקרבה אל המלאכה מעשי
ידי אומן באספכם את תבואת הארץ ,אך אם יום
או יומיים פרט למזומן ,באיזהו מקומן ,דחקנו את
עצמינו בעת מן העיתים לעיתים מזומנים לקים
גזירת אדוני הארץ".

דבר המחבר .על גודל עבודתו שך הרב אשכנזי
כתב הרב גאגין" :תורה חתומה ,יוצאת בהינומא,
מגלגלין זכות על ידי זכאי ,תיויתי ברעות נפשי,
להאי מרגינתא טבא ,דיתיב בתווני דלבאי ,הוא
הודה רחם רחמיתם ,מנקיי הדעת שבירושלים,
מעלת הרב הכולל ענוותן כהלל אחד קראתי נועם
לי ,איזי וחביבי כמהר"ר אברהם אשכנזי אשר טרח
ויגע בעשר אצבעותיו ויעבר אברם באר"ש ,בודק
עד מקום שידו מגעת ,נטע נאמן מעשה ידי אמן."...
בשנת תר"י ,עוד בטרם מלאו לרב אשכנזי
ארבעים שנה ,נתמנה כחבר בית הדין בבית
דינו של רבי בנימין נבון שהיה אב"ד ,עם עמיתו
מהר"י קאפילוטו.
הרב אשכנזי היה מעורה בכל ענייני העיר
והיה הרוח החיה בהכוונתם .הוא עמד בראש
ועד חכמי ורבני ופקידי ומשגיחי עיר הקדש
ירושלים .הוא שמש כגבאי בקופת 'תפארת
ישראל' לתמיכה בתלמידי חכמים וכיהן גם
כגבאי בחברת 'שבת אחים' שעיקר עיסוקה
היה בהגשת סעד לחולים .כל העיסוקים הללו
לא מנעו ממנו לכהן כראש ישיבה של הישיבה
עתיקת היומים בירושלים שהייתה נקראת 'בית
יעקב' ,שנוסדה עוד בימי הראשון לציון ,הגאון
רבי משה גלאנטי ,וכיהן בה כראש ישיבה ראשון
הראשון חתנו הרב יעקב חגיז .הישיבה נוסדה
על ידי הנדיב יעקב פירירה מאמסטרדם .ומאז
העמידה גדולי תורה ויראה עד לתקופת רבינו,
והוא המשיך בחיזוקה וביסוסה של הישיבה
מבחינה רוחנית .בשנת תרכ"ד ,שלוש שנים
לאחר מינויו של הראשון לציון רבי חיים דוד
חזן ,מינה הוא את הרב אשכנזי כראבי"ד העיר
ירושלים מאז היה הרב אשכנזי יד ימינו בכל
הנעשה בירושלים.
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

מרן הרב קוק זצ"ל כתב באגרתו לפני תשעים וחמש שנים,
בשנת תרע"ב ,ביחס ל-ט"ו בשבט שחל באותה שנה בשבת:

"יום האספה נכון מצדי לקבוע ליום ט"ז שבט
הסמוך ,שחל ביום הראשון בשבוע .שעל פי המנהג,
יש בו איזה רושם של יום חגיגה ,של התעוררות
לתחיה ישובית בארץ הקודש .במקום חמישה עשר
בשבט ,שחל בשנתנו זו בשבת קודש.
(אגרות הראי"ה ,אגרת ת"ג).

מבט מהשטח
שבת העם והארץ – שבת ט"ו בשבט
לכונן את עם ישראל בארצו

מקומה של שבת זאת מתוך מתן תורה
אשר מבטא את הבחירה המיוחדת של
הקב"ה בנו ואת התפקיד המיוחד המוטל
עלינו כלפי עצמנו וכלפי העולם כולו.
הסערות השונות העולות על סדר היום
הציבורי מטילות אותנו שוב ושוב לעבר
שאלות היסוד שלנו של כל הרוצים לכונן
מחדש את עם ישראל בארצו .סוגית הקשר
בין עם ישראל לארצו חוזרת ונמצאת כל
הזמן במרכז הדיון ומלמדת אותנו שעדיין
נדרשים אנו לברר וללבן סוגייה זו בתוך
הלבבות של הציבור הישראלי.
תנועת "מרימים את הדגל" בשיתוף עם
גופים ומקומות רבים יזמה את שבת יתרו
"כשבת העם והארץ" בכל רחבי הארץ.
בכ 50-ערים בכל רחבי הארץ יתארחו רבנים
ויקדישו את השבת להעמקה וללימוד
משותף בתחומים אלו.
מקומה של שבת זאת מתוך מתן תורה
אשר מבטא את הבחירה המיוחדת של
הקב"ה בנו ואת התפקיד המיוחד המוטל
עלינו כלפי עצמנו וכלפי העולם כולו .שבת
הנתונה בין חגה של ארץ ישראל  -ט"ו
בשבט ,לבין יום גוש קטיף במערכת החינוך-
אירוע שמבטא את האתגרים והסיבוכים של
תקופת ראשית צמיחת גאולתנו ,מהווה כר
נרחב לבירור וללימוד בסוגיוית העם והארץ.

מארץ ישראל
לתרבות ישראל

הדיון על ארץ ישראל קשור לשאלת
מקורות המוסר שלנו ,שורשי התרבות
שלנו .לתוכן זה צריכה לכוון השבת.
בשבת זו אנו מבקשים לצאת מתוך
סוגית ארץ ישראל אל סוגית התרבות
הישראלית אל מול התרבות העולמית.
זאת מתוך ההבנה שחלק מהרפיון בקשר
בין הארץ ובניה איננו נובע רק מחולשה
בתודעת הקשר לארץ אלא ממקום אחר
לגמרי  .הצעיר הישראלי החשוף לתרבות
העולם עומד שוב ושוב מול מתקפה
הנובעת מליבת הערכים המערביים
מתוכה נגזרים קושיות ושאלות עלההשלכות והמחירים של התיישבותנו
בארץ .התובנה שמול התרבות הזרה אנו
צריכים להתחזק בשייכות הפנימית שלנו
אל התרבות שלנו ולעמוד בזקיפות קומה
מול אלו הבאים מתוך תרבות אחרת היא
זו שעומדת ביסוד השבת כולה .הדיון
על ארץ ישראל קשור לשאלת מקורות
המוסר שלנו ,שורשי התרבות שלנו והיחס
הבסיסי של היותנו מצד אחד "גוי קדוש"
בעל מערכת ערכיים לאומית מיוחדת
משלו ומצד שני "ממלכת כוהנים" בעלי
בשורה אוניברסאלית לכלל העמים
והאנושות.

ל

סניף בני-עקיבא קרית ביאליק

מדדרושים/ות
ריכים תותחים
להדרכה בסניף

׀ הרב קובי בורנשטיין

בשרשרת הפעולות של
"מרימים את הדגל"

לחבר את הפעילויות המקומיות
השונות לגל משמעותי ארצי אשר
תחזק את השפעתה על רשות הרבים
הישראלית.
אנו רואים ערך מיוחד בכך שבמסגרת
שבת זו נפגשים אנשים ממקומות
שונים ובכך מתחברים יחד אנשים ,גופים
וקהילות לפעילות כלל ארצית .בעיננו
שבת זו היא חוליה בשרשרת הפעולות של
"מרימים את הדגל" אשר שואפת לחבר
את הפעילויות המקומיות השונות לגל
משמעותי לפעילות ארצית אשר תחזק
את השפעתה על רשות הרבים הישראלית.
בראיה כלל שנתית המתכללת את לוח
השנה כולו ,אנו עומדים בתווך בין חגי
תחילת השנה – חגי תשרי על כל העשייה
הברוכה שבהם ,חנוכה העמוס פעילות
יהודית ופעילות תרבות לציבור הרחב ,ובין
חגי הקיץ – העמוסים גם הם כל טוב בכל
רבדי העשיה ולכלל גווני האוכלוסיה ,החל
מפורים ומבצע 'משלוח מנות מקהילה
לקהילה' ,דרך הנתינה הברוכה בפסח ,וחגי
אייר .ובתווך – השבת .בשבת התמלאות,
בירור ,מילוי מצברים פנימית – לאחר עשייה
ברוכה ועם הפנים קדימה להמשך המפגש
עם עם ישראל הרחב.
אנו מקווים שאכן תתרום השבת את
חלקה לבירור הנדרש ומתוך הרצון שלנו
לפעול למען העם והארץ נזכה ונראה
בישועת ה' את עמו.
לפרטים על השבת –
מרימים את הדגל052-3003873 :
.yonat@hadegel.org.il

לפרטים :מיכל 052-6071904
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סיפורו של מקום

פריחת השקדיות בנחל קטלב
׀ ידידיה חפץ ׀

"השקדייה פורחת
ושמש בה זורחת"...

ראש השנה לאילנות הגיע ,דוכני השוק
מלאים פירות עד להתפקע ,אלפי שתילים
חדשים נעים לעבר הבורות שנחפרו רק
למענם .ט"ו בשבט הוא היום הקובע את
סיומה של שנה אחת ואת תחילתה של
שנה אחרת לגבי הפרי .לפיכך ,פירות שחנטו
(התחילו להבשיל) לפני ט"ו בשבט ,נחשבים
לפירות של השנה שעברה ,ופירות שחנטו
אחרי ט"ו בשבט  -נחשבים לפירות של
השנה החדשה.
מהיכן איפוא המנהג המקובל כיום של
נטיעת עצים ביום זה?
נראה כי שורש העניין טמון ברעיון הציוני –
"נלבישך שלמת ירק" ,ואכן הנטיעה הראשונה
של אילנות בט"ו בשבט הייתה במושבה יסוד
המעלה בשנת תרמ"ד ( ,)1884אז נטעו יותר
מאלף וחמש מאות אילנות.
יוזם מסורת הנטיעות בטו' בשבט היה
הרב זאב יעבץ ,סופר,היסטוריון ומחנך
בזיכרון יעקב.
באלול תרס"ו ( )1906הציע המורה
ח.ל .זוטא בהסתדרות המורים העברים
ביפו "לחוג את ט"ו בשבט מפני שהוא חג
האילנות" .מאז התקבלה ההצעה אותה
מקיימים עד היום.
השבוע נצא אל נחל קטלב ,אחד הנחלים
היפים שבהרי ירושלים הטומן בחובו מעיינות
נוטפים ונופים קסומים ,לכבוד פריחת
השקד.
השקד אינו נמנה עם שבעת המינים,
שבהם השתבחה ארצנו ,אך הוא נזכר עם
הפירות המשובחים מזמרת הארץ" :קחו

מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה
מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים
ושקדים" (בראשית מ"ג ,י"א) .מוצא השם
העברי הוא שמי ,ומקורו בפועל "שקוד"
שפירושו :למהר ,להתמיד ולנסות.
ואכן השקד ממהר לפרוח מחבריו האילנות
ועיקר פריחתו מתבצעת בעונה זו ולכן הפכה
פריחתו לסמלה הידוע של ט"ו בשבט.
מכביש  386היוצא מצומת כרם נפנה
מערבה לכיוון נס הרים ,כמאתיים מטר
הלאה ישנה פניה ימינה לחניון בר בהר.
נחנה את הרכב בחניון ונצא בשביל
המסומן באדום .נלך ונגיע לעין גיורא ,מעיין
השופע כל ימות השנה אך רק בחורף ממלא

את בריכת האיגום שעל ידו.
השביל מתחלף לסימון שבילים שחור עד
לסוף המסלול ,נמשיך במורד הנחל ונכנס
אל תוך הצמחייה ,כעת ניתן להבין מדוע ניתן
לנחל השם קטלב – הנחל כולו מלא בעצי
קטלב מרשימים בגזעם האדום.
פה ושם מבין הצמחייה יבלוט הצבע הלבן
והמדהים של פריחת השקד...
השביל יורד ומגיע לעין קטלב ,מעיין
מטפטף במרכז הנחל – זהירות לא
להחליק...
נגיע אל גשר הרכבת ,עוברים מתחת
לגשר ומגיעים אל נחל שורק ואל חניון העפר
הצמוד אליו שם מסתיים טיולנו.

•

טיולים קרובים בבי"ס שדה כפר עציון:

יום ו' ,כ"ג בשבט ()11/1/28
בעקבות החשמונאים ביריחו  -טיול למיטיבי לכת במכוניות פרטיות,
בהדרכת בנימין טרופר .נרד לואדי קלט ונבקר בעין קלט ,ממנו נמשיך
לאורך אמת המים החשמונאית עד לארמונות החשמונאים ביריחו.
מסתורים וכישופים בוואדי סלבדורה .טיול משפחות ברכבים פרטיים
בוואדי קטן בצפון מדבר יהודה נפגוש מפלים ,קניון קטן ומעין.

יום ד' ,כח' בשבט ()11/2/2
סרטבה  -טיול איכות עם אוטובוס (יציאה מי-ם) ,בהדרכת אריה
רוטנברג.
מההר למדבר – מעמונה לעין סמיה  -טיול למיטיבי לכת במכוניות
פרטיות בהדרכת דביר רביב .נעפיל לפסגתו המערבית של רכס בעל
חצור .נתחבר לערוצו העליון של נחל ייטב (וואדי סמיה) איתו נגלוש
מזרחה .נבקר בקניון המרשים של וואדי סמיה ונסיים בחורבת מרג'מה.
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נחל חלילים  -טיול משפחות ברכבים פרטיים.
נצא ממבשרת ציון אל נחל חלילים שם נפגוש את המערות החלולות
הייחודיות אשר הקנו לנחל את שמו.
ואדי קלט תחתון (טיול אוטובוס בשיתוף עם "ארץ נהדרת" -יציאה
מת"א).
נרד אל עין קלט ,משם נמשיך מזרחה לאורך אמות קדומות באחד
הנחלים היפים בארץ .במורד הנחל
בין יפו לתל אביב -סיפורה של שכונת שפירא.
בהדרכת דותן הלוי.
הסיור מספר את סיפורה של שכונת שפירא כחלק ממארג השכונות
הדרומיות שבין יפו לתל אביב.

ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

זהה את ה

דמות

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
02-6516662 לפקס
.ita@myesha.org.il או למייל
!בהצלחה רבה
. פרופסור בן ציון טבגר:פתרון החידה הקודמת

.www.myesha.org.il

שמות הילדים הזוכים מופעים באתר

ĐĤčĝĐ ĕĤĕĤĎĥ ĝĤđģ
!ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕč ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĘĞĠĚ ĘĞ ĦđēĢĜĚĐ ĦđďčđĞĐ Ęė ĦČ ĤĕėĐĘ Čđč

ěđĕĞ ĕĚĕ ĐĥđĘĥ ĘĘđė ĥ"đĕč ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĘĞĠĚ Ęĥ "ĐĤčĝĐĐ ĕĤĕĤĎĥ" ĝĤđģ
.ġĤČč ęĕēĚđĚĐđ ęĕĢĤĚĐ ĕčđĔ ĕĠĚ ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ ČĥđĜč ĤĦđĕč ęĕĤčđďĚĐ ęĕČĥđĜĐ ĘĞ ęĕĒėđĤĚ ĐĤčĝĐđ
ĤđčĕĢ ĕĥĕČđ ĐĤčĝĐ ĕĥĜČ ,ęĕĤčđď ,ęĕĤĕėĒĚ ,ęĕĘÂėĜĚ ,ĦđĕđĥĤ ĕĥČĤĘ ĦďĞđĕĚ ĦđĚĘĦĥĐĐ
.ěđĤĚđĥđ ĐďđĐĕ Ęĥ ĤĦđĕč ĕĔĜđđĘĤĐđ ĕĘČđĔģČĐ ďĚĞĚč ěėďĞĦĐĘ ęĕĜĕĕĜđĞĚĐ
:ęĕČčĐ ęĕėĕĤČĦč ęĕĘĥđĤĕ ,8 ĐĎĝĠĐ ,ěĎđ Ħĕč ĐēĤČĐ Ħĕčč ęĕĕģĦĦ ĦđĚĘĦĥĐĐ

24/1/2011 Ĕčĥ 'Ĕĕ ,ĕĜĥ ęđĕ
ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
15:15-15:45
ĦđėĤč ,ĞÂĥĕ ĦĢĞđĚ ĤÂđĕ :ěĕĕď ĕĜď
15:45-16:00
ÂĕĘĥ ĘČĤĥĕÃ
"ěđĒē ČĘĘ ěđēĔĕč ěĕČ" :ěĚđČ ĘČĤĥĕ
ĠđĤĠ ğđĦĕĥč
16:00-16:45
?ęđĘĥĘ ęĕĜĕĔĝĘĠĐ ĦČ ĐĜĕėĚ ĦĕĜĕĔĝĘĠĐ ĦđĥĤĐ ęČĐ" :ĝđėĤĚ ĤĚĦĕČ
17:00-17:45
"ĦĤđĥģĦĐđ ĦđčĤĦĐ ĖđĜĕēĐ ĖĤď ĦĕĜĕĔĝĘĠĐ ĐĎĐĜĐĐ Ęĥ ęĕĤĝĚĐ
18:00-19:15
"ęĕĜĕĔĝĘĠĘ ĘČĤĥĕ ěĕč ęĕĚĐ Ėđĝėĝ" :ěĚĢĤĕčĎ ęĕĕē 'ĠđĤĠ

8/2/2011 ÄČ ĤďČ 'ď ,ĕĥĕĘĥ ęđĕ
ĦĘĢĐđē đĕďđĔĝ / Ĥēĥ ĥĕ

ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
"ĤčďĘ ĐĚ ĘĞ ěĕČđ ĤčďĘ ĕĚ ęĞ ěĕČ" :ěđĤĥ ĐĥĚ 'ĠđĤĠ
"?ĕĠĤĎđĚď ĘĕĘēď đČ ĦĕĠĤĎđĚď ěĚĒ ĦĢĢĠ" :ĤĎĜĕĔČ ęĤđĕ
"ĦđČĕĢĚ ĘđĚ ĝđĦĕĚ - ĕČģĕĤĚČ ġēĘ ĘđĚ ĘČĤĥĕ Ęĥ ěđĤĚĦĐ čēĤĚ" :ĤĎĜĕĔČ ęĤđĕ

15:30-16:00
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-19:15

21/2/2011 ÄČ ĤďČ 'Ēĕ ,ĕĜĥ ęđĕ
ĐĚĥĤĐđ ĦđĝĜėĦĐ
"ĘČĤĥĕ ěđēĔčđ ĐĜĎĐ ĕĤč ĦđĘđčĎ" :ďĘđĎ ĕĤđď Ĥ"ď
"ĕĚđČĘĜĕčĐ ĔĠĥĚč Đčđĥĕĕđ ĘČĤĥĕ ġĤČ Ęĥ ďĚĞĚĐ" :ěĤĐđĜĕČ ĐĕĘĔ 'ĠđĤĠ
"ĥ"đĕč ĦđĞģĤģĐ ĝđĔĔĝ" :ĘČĕĘēĜ ĐĕĜĜē
ĖĥĚĐč đĤĝĚĕ ęĕĔĤĠ - ĥďē ěĕĕĠĚģ

15:30-16:00
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-20:00

ěĚĢĤĕčĎ ęĕĕē 'ĠđĤĠ - ĕĚďģČ ġĞđĕ

www.myesha.org.il :ĦčđĦėč ĞÂĥĕ ĦĢĞđĚ ĤĦČ ĖĤď ĐĚĥĤĐ
revital@mesimot.com ĘĕĕĚč đČ 052-5666947 ,02-9709353 ,054-2276294 :ěđĠĘĔč ,ĔĔĥĤčĘĐ ĘĔĕđĤ ,ĝĤđģĐ ĦĒėĤĘ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ
.ďēČ ĥĎĠĚĘ ēÂĥ 50 ,ęĕĥĎĠĚĐ ĘėĘ ēÂĥ 100 :ĦđĘĞ

ÂĕĘĥ ĘČĤĥĕÃ ğđĦĕĥč Ğ"ĥĕ ĦĢĞđĚ ĐĤčĝĐĐ ĦĘĐĜĚ
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חדשותיש"ע

יו"ר האופוזיציה ,ח"כ
ציפי ליבני (קדימה)
סיירה השבוע בגוש
עציון.
הביקור
במהלך
נפגשה לבני עם
ראש המועצה שאול
גולדשטיין ,וביקרה באלון
הבודד בגוש ,ביישובים,
החינוך
במוסדות
במועצה ובישיבת הר
עציון.
לבני הגיעה למועצה
המקומית אפרת ונועדה עם ראש המועצה
עודד רביבי.
רביבי הסביר ללבני את הקשים איתם
מתמודדת המועצה באפרת בתחום הבנייה
וההתפתחות ואמר כי" :ההקפאה בעצם
ממשיכה בפועל .אפרת מוקפאת כבר
למעלה משמונה שנים בהן לא יצא אף
מכרז חדש" .רביבי סיפר לליבני כי בשנים
האחרונות השקיעה ממשלת ישראל כ30-
מליון  ₪בפיתוח גבעת הזית אולם למרות
ההשקעה האדירה לא הוציאה אף מכרז
למאות היחידות לשיווק ובנייה" .בגלל
שמשרד הביטחון לא מאשר את השיווק
נוצר מצב שהמדינה לא יכולה לקבל חזרה
את ההשקעה העצומה שנעשתה בשטחה",
אמר רביבי.

•

זוכרים ומספרים :יום גוש
קטיף במערכות החינוך

אלפי תלמידים במאות בתי ספר יסודיים
ותיכוניים ילמדו ביום ה' ,כ"ב בשבט,
על ההתיישבות שנעקרה מחבל קטיף.
תושבי גוש קטיף יתארחו בבתי הספר
ויספרו על חייהם בגוש קטיף על העקירה
ועל התמודדות היום יומית במציאות
שנכפתה עליהם מאז שגורשו מבתיהם.
השנה הצטרפו ליוזמה גם מספר בתי ספר
חילונים.
במרכז התיעוד וההנצחה המנוהל על ידי
וועד מתיישבי גוש קטיף בחרו את כ"ב שבט
היום שבו עלה הישוב האזרחי הראשון נצרחזני – על אדמת גוש קטיף כיום שבו יציינו
את ההתיישבות בגוש קטיף .סמל ליום של
צמיחה ולא של חורבן.
תאריך זה נבחר מתוך רצון לחשוף את
התלמידים למכלול החיים אשר התקיימו
ב 35-שנות קיומה של התיישבות בחבל גוש
קטיף .היום הוא באישור משרד החינוך וצוותי
ההוראה קבלו מערכי שיעורים מיוחדים ליום
שהוכנו על ידי המפונים .השנה גם הוכנה
ערכה מיוחדת לבתי הספר המכילה חומרי
הדרכה ומידע על גוש קטיף  ,היישובים
והחיים שהיו בו.
דורון בן שלומי ,יו"ר וועד מתיישבי גוש
קטיף אמר" :אנו שמחים להיווכח שבקרב
ציבור המורים והמחנכים הולכת וגדלה
משנה לשנה החשיבות החינוכית והערכית
העולה מתוך הלימוד ביום גוש קטיף .כולי
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•

תמונת מצב המגורשים חורף
תשע"א :אור בקצה המנהרה

מנכ"ל משרד רה"מ אייל גבאי:
"עושים מאמץ שזה יהיה החורף האחרון
בקראווילות" .ראש מנהלת 'תנופה' בנצי
ליברמן" :שנת  2011היא שנת המפנה .עד
סוף שנה שליש מהמפונים יעברו לבתי
הקבע".
"שנת מפנה" כך הגדיר ראש מנהלת
תנופה בנצי ליברמן את שנת  2011בכל הנוגע
לטיפול במפוני גוש קטיף וצפון השומרון
בכינוס מנהלת "תנופה" שנערך השבוע.
להערכת ליברמן רוב המפונים יתחילו ב
 2011בבניית בתי הקבע ושליש מהם יכנסו
עוד השנה לבתי הקבע.
מנכ"ל משרד ראש הממשלה איל גבאי
הצביע אף הוא על ההתקדמות בטיפול
במפונים" ,בשנה וחצי האחרונות התקדמנו
ואפשר לראות זאת בהעתקות הקהילתיות.
אנחנו עושים מאמץ להתקדם ולעמוד ביעד
של חורף אחרון בקראווילות .הדבר החשוב
ביותר זה לא להתעייף".

צילום :חגי שררה

קדימה לגוש
עציון

תקווה כי דור העתיד יכיר את מערכת החיים
הענפה וייחודית שהייתה בגוש".
ביישוב יד בנימין שבו מתגוררות מאות
ממשפחות המגורשים יתקייםביום חמישי
מופע הצדעה של הזמר גד אלבז.
המופע שיתקיים במתנ"ס יד בנימין
בשעה  20:00נערך על ידי מוזיאון גוש
קטיף בירושלים בשיתוף ועד מתיישבי גוש
קטיף ומתנ"ס נחל שורק .כל ההכנסות
קודש למורשת גוש קטיף וסיוע לתעסוקה
למגורשים.
לפרטים שלמה וסרטיל.054-5684066 :

ועל פיהם עד לסוף הרבעון הראשון יושלמו
הליכי החקיקה וכן הקצאת המגרשים וסוגיית
בנים ממשיכים .הרבעון השני אמור לעמוד
בסימן יישום החקיקה ומיקוד העבודה ברובד
המשפחתי והמשפחות החלשות בכלל.
במהלך השנה כולה תמשך השלמת הפיתוח
של מבני הציבור .כמו כן ,בתחום החינוכי-

בכנס הוצגו נתונים המסכמים את שנת
:2010בתחום מבני הציבור התקבלה תוספת
תקציבית של כ 50-מליון  .₪בנושא של
העתקת מוסדות ציבור גובשו  5הסכמים
בהיקף של כ 140-מליון  92 .₪משפחות
ממפוני גוש קטיף נכנסו ב 2010לבתי הקבע.
 108מגרשים הוקצאו למשפחות באזור לכיש.
בנוגע לבעלי עסקים התקבלו בשנת 2010
 107החלטות בסכום של  195מיליון שקלים.
בנוסף לכך הוצגו היעדים לקראת שנת 2011

חברתי הוצגו נתונים על פיהם משרדי
הממשלה הנוגעים בדבר צפויים להשקיע
כ 27-מיליון שקלים בחיזוק החברתי של
מפוני גוש קטיף וצפון השומרון.

•

מתכוננים לשירות צבאי "כהלכה"
בקדומים
בסיס קדומים שבשומרון אירח השבוע
את יום ההכנה הראשון לתלמידי ישיבות
ההסדר העומדים להתגייס לצה"ל בנושא
הלכה וצבא.
במהלך הרבנות הצבאית הציגה דרכים
ושיטות להתמודד עם בעיות הלכתיות
ושאלות בתחום התקשורת בשבת ,הכשרות,
עירובים ועוד.
לקראת גיוס מרץ הקרוב ,במסגרתו
עומדים להתגייס כ 800-חיילים מישיבות
ההסדר ,הוחלט לקיים ימי הכנה לחיילים
אלו בנושאים הלכתיים .ימים אלו מאורגנים
על ידי איגוד ישיבות ההסדר בשיתוף עם
הרבנות הצבאית ויתקיימו בבסיסי צה"ל
ברחבי הארץ.
ביום ההכנה בחטמ"ר אפרים השתתפו
בו כ 150-תלמידים מישיבות ההסדר באזור
השומרון והמרכז .במהלך היום ,הציגו אנשי
הרבנות הצבאית את השאלות והדילמות
איתן עלולים החיילים להתמודד בצבא
מהיבט ההלכתי .לדוגמא ,סיירו התלמידים
במטבח הבסיס על מנת להבין את מערך
הכשרות במקום .בנוסף ,למדו איך מכינים
חמ"ל לשבת ,כללי הכשרת כלים ,נשיאת
נשק בשבת ועוד.
במסגרת היום הסבירו נציגי הרבנות
הצבאית על פעילותיהם בשטח ,על הכלים
הקיימים כדי להתמודד עם בעיות הלכתיות
ועל הספרות מקצועית הקיימת בנושא הלכה
וצבא .בשבועות הבאים יתקיימו עוד שלושה
ימי הכנה הפונים למאות תלמידי ישיבות
ההסדר העומדים להתגייס בגיוס מרץ .2011
ימים אלו מחולקים לפי אזורים וישתתפו
בו תלמידים הלומדים באזור ירושלים ,אזור
הדרום ואזור הצפון.

•

